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  إهداء 
  

  :قال املؤلف علي حممد الزبريي يف كتابه ابن جزي ومنهجه يف التفسري
أن بعض علماء األندلس قد حلقهم شيء من احليف أومل جيدوا قد الحظت ((

ممن جاء بعدهم العناية الكافية بتراثهم، فهذا بقي بن خملد الذي يفوق مسنده 
مسند اإلمام أمحد كماً ونوعاً ويفضل مصنفه على مصنف أيب شيبة وعبد 

  )).الرزاق، وتفسريه على تفسري الطربي ال نكاد نعرف عنه شيئاً
  

  ...لذلك 
  أهدي لعلماء األندلس مجيعاً 

  ثواب حبثي هذا
  راجياً من اهللا القبول 



 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  املقدمة
  

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسـنا ومـن   
أن ال إلـه إال  فلن جتد له ولياً مرشداً وأشهد املتهد ومن يضلل سيئات أعمالنا من يهده اهللا فهو 

  :اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله أما بعد
فقد جعل اهللا تعاىل كتابه معجزة رسول العظمى واحلجة الدائمة على اخللـق ونرباسـاً   

الثَّر اهلدايات ويقتبسون من نـوره مشـاعل احلضـارة    للدعاة إىل يوم الدين يستمدون من نبعه 
ني السواطع كلما تراكمت ظالل الشبهات ويف إرشاداته برد اليقني كلما وجيدون يف ثناياه الرباه

  .حاكته الوساوس يف الصدود
وعندما محل القرآن الكرمي كل هذه الصفات واملعاين التجأ املسلمون لدراسته وتعلمـه  

لوصول باطاً لنعمقاً وحتليالً واستواعتىن العلماء بتفسريه وبيانه واستدرار كنوزه فغاصوا يف آياته 
فوسـهم  إىل املقصد األمسى يف كل آية من آياته والغاية النبلى يف كل كلمة من كلماته فبذلوا ن

كيف ال وهو القرآن ذلك الدستور الرباين كالم اهللا الذي أنـزله على  وأوقام من أجل خدمته
  .رسوله النيب حممد 

) رمحه اهللا تعاىل(بد اهللا القرطيب ومن هؤالء العلماء األجالء األفذاذ واملفسرين اإلمام أبو ع
اجلـامع  "الذي نذر نفسه ووقته خلدمة دين اهللا من خالل مؤلفاته وأبرزها تفسريه الذي مسـاه  

  .وكان حبقٍ جامع" ألحكام القرآن
  .فقد مجع فيه العقيدة والفقه والبالغة باإلضافة إىل جوانب اللغوية

عه ولو بعجالة ومع كل هذا فقـد  ولذلك وجدت أن تفسريه حفي بالقبول لكل من طال
جتنب روح التعصب وخال منها تفسريه، حىت يف الرد على املخالفني كان ديدنه فيـه االلتـزام   

  .باخللق القرآين والفضائل السامية
وال بد مـن   ،تفسريهومن هنا فقد عقدت هذه الدراسة املتواضعة عن اجلانب اللغوي يف 

  :لى فيما يلياإلشارة إال أن الدراسة اللغوية تتج



 

ار مرجعاً أصـيالً  البقاع شرقها وغرا وص ءإنَّ هذا الكتاب قد لقي القبول يف مل: أوالً
للعامل املنتهي، فدراسة جانب من جوانبه كاجلانب اللغوي مثالً يزيد من قبوله إضـافة لتسـهيله   

ـ    اظ وفهمه إن شاء اهللا وخاصة من توضيح ما أشكل عل العامة من مبـهمات يف بعـض األلف
  .اللغوية

أَحببت االستفادة من خدمة هذا التراث الكبري وفهم مقصد العلماء يف جانب مـن  : ثانياً
  ،مبستواي العلميجوانب تفاسريهم وكتبتهم واالرتقاء 

اللغة آلة من آالت البحث والقرآن الكرمي كتاب عريب مبني ضم يف ما ضم بـني  : ثالثاً
وفهمها مرتبط باللغة ألنه ألفاظ وتراكيب وكـل منـها    دفتيه أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء،

حباجة إىل توضيح وبيان فأحببت التعرف إىل كيفية فهم العلماء لنصوص هذا القرآن اخلالد مـن  
  .خالل هذه اللغة األصلية

  .تلك هي من أهم األسباب اليت دفعتين هلذه الدراسة
نهجه كُثُر وقد وقفت على كتبهم وال بد من اإلشارة إىل أن الذين كتبوا عن القرطيب وم

  :وأبرزها
القرطيب ومنهجه يف التفسري، للدكتور القصيب حممود زلط، وأصل هذا الكتاب رسالة  -١

  .دكتوراه يف األزهر الشريف
ومنهجه يف التفسري، للدكتور مفتاح سنوسي بلْعم، وأصله رسالة ماجسـتري   يبطرالق -٢

  .وهو غري منشور
 وجهوده يف علم النحو واللغة، للدكتور عبد القادر رحيم جدي القرطيب أبو عبد اهللا -٣

  .اهلييت
  .اإلمام القرطيب شيخ أئمة التفسري، املشهور حسن حممود سلمان -٤

) رمحه اهللا(ولكن هذه الكتب مل تستوعب كل اجلانب اللغوي يف تفسري اإلمام القرطيب 
الذي اتبعه من كتب يف هذا اجلانب إضـافة  وهذا األمر يعتمد على أسباب كثرية ال سيما املنهج 

إىل األسباب اخلاصة والظروف اليت أحاطت بكل كاتب ومؤلف من هؤالء مجيعهم أو بعضـهم  
  .جزاهم اهللا خرياً



 

بدأت بكتابة هذا البحث املتواضع مبنياً علـى متهيـد،   . جل وعالوبعد التوكل على اهللا 
املوجزة اليت بينت فيها سـبب اختيـاري   قدمة املوأربعة مباحث، وخامتة بعد أن قدمت له ذه 

  .املوضوع ومنهجه ومصادره
عن العالقة بني التفسري وعلم اللغة فوضحت بإجياز مقدار اهتمام  التمهيدوقد حتدثت يف 

أهل التفسري باللغة وقد بينت التفاسري اليت أعتنت ذا اجلانب واليت سبقت القرطيب، مث مقـدار  
 راسة القرآن الكرمي من حيث معانيه وإعرابه وشرح غريبـه واالسـتدالل  اهتمام أهل العربية بد

  .لقراءاته مع ذكر بعض من هذه املؤلفات اليت اختصت بدراسة القرآن دراسة لغوية
عن عصر اإلمـام  ) بعد أن قسمته إىل ثالثة مطالب(فقد تكلمت فيه : أما املبحث األول

سواًء يف األندلس بلده الذي ولد فيه أو يف مصر البلد القرطيب وبيئته، الناحية السياسية يف حياته 
  .الذي تويف فيه وكذلك النواحي األخرى كالناحية االجتماعية والعلمية

عن حيـاة  ) بعد تقسيمه كذلك ملطالب ثالثة(فقد كان الكالم فيه : وأما املبحث الثاين
  .اإلمام القرطيب واليت بدأا بامسه وأيتها بتالميذه رمحه اهللا

على مكانة اإلمـام  ) بعد أن احتوى على مطلبني(فيه فقد تكلمت : وأما املبحث الثالث
  .وآثاره العلمية مث وفاته وانتقاله إىل الرفيق األعلى رمحه اهللا تعاىل

عن اجلانـب  ) بعد أن ضم ستة مطالب(حيث تكلمت فيه : مث املبحث الرابع واألخري
  .اللغوي من تفسري القرطيب

املبحث املصادر اللغوية اليت اعتمد عليها القرطيب يف تفسريه، وذكـره تلـك   ذا  فبينت
املسائل اللغوية اليت قرا بالقراءات القرآنية، وكيف اعتمد على املسائل اللغوية يف بيان األحكام 
الشرعية، مث استشهاده الشعر العريب الفصيح الذي يزيد من تأييد تفسريه وتوضيح املعىن القـرآين  

  .الذي ال يتردد عن فهم املعىن املتداخل يف ثنايا العربية الفصيحة صيلرئ ال سيما العريب األللقا
مث تكلمت يف هذا املبحث عن داللة األلفاظ عند اإلمام القرطيب ومنها املشترك اللفظي، 

  .األضداد، املترادفات، احلقيقة وااز
الطويل وال بـد مـن اإلشـارة إىل    مع تركي وإمهايل لبعض األلفاظ الغري أساسية جتنباً 

اعتقدت اكتفائي عن توضيح ذلك مبثالني أو ثالثة ويف بعض األحيان اقتصاري على مثال واحد 
  .أنه يكفي من توضيح املعىن



 

مث أعقبت كالمي عن األلفاظ اللغوية الغري داللية واليت مشلت لغات العرب واالشـتقاق  
   .والنحت والتعريب وكلها ألفاظ غري داللية

وبينت أن لغات العرب اشتملت على ظواهر عديدة خمتلفة منها ظاهرة اختالف اللغـة  
  .واالختالف يف داللة األلفاظ مث االختالف يف احلركات ويف إبدال احلروف ويف عددها

رجح بعض لغات العرب على البعض اآلخر بأمثلـة  ) رمحه اهللا(مث بني كيف أنَّ القرطيب 
  .توضيحية تبني ذلك

  :اً أشرت من التعريب إىل أمرين مهمني ومهاوأخري
ـ   بعـرض  ك موقف القرطيب من ورود املعرب يف القرآن الكرمي مث موقف العلماء من ذل

  .األقوال البعض منهم
اجلـامع  "وأحب أن أوضح أن املصادر اليت أعانتين يف حبثي كثرية ويف مقدمتها كتـاب  

ر يف علوم اللغة والعني واملعاين القرآن للغـراء  وتأيت بعده كتب أخرى مثل املزه" ألحكام القرآن
وأحكام القرآن للجصاص وإعراب القرآن للنحاس وأيب عبد اهللا القرطيب وجهوده يف علمي اللغة 
والنحو والقرطيب ومنهجه يف التفسري وكثري من الكتب األخرى مثل األضداد يف كالم العـرب  

والصحاح واملعرب واألضداد يف اللغة واملفردات واألضداد يف اللغة واملفردات يف غريب القرآن 
وهذه األخرية اعتنت جبانب حبثي ومادته عنايـة مباشـرة   يف غريب القرآن والصحاح واملعرب 

فاستفدت منها يف كثري من األمثلة اليت عرضتها عند توضيح مسألة من املسائل اللغوية يف تفسري 
  .اإلمام القرطيب رمحه اهللا

متة تكلمت فيها عن أهم نتائج البحث وفوائد الرحلة وما هي التوصيات مث أيت حبثي خبا
  .واألفكار اليت نشأت من خالل هذه الدراسة

يف ختام هذه املقدمة ال بد من اإلشارة إىل أن العجز مسة من مسات اإلنسان فما كان من 
حول يل وال خري فهو من فضل وتوفيق اهللا وما كان من تقصري وعجز فمن نفسي والشيطان وال 

  .قوة إال باهللا
كما أتقدم جبزيل الشكر والتقدير واالمتنان لفضيلة أستاذي الدكتور عبد العزيز حـاجي  
على سعة صدره وملساعدته إياي باملعلومات والنصائح واإلرشادات اليت أعانتين يف كتابة هـذا  

  .حبثاً علمياً وفق املنهج األكادمييالبحث وإخراجه 



 

ن أخويت طلبة العلم خري اجلزاء وجعلين من السائرين على دربه أنه مسيع فجزاه اهللا عين وع
  .جميب

وأسأل اهللا عز وجل أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي أنه ويل ذلك والقادر عليه 
  .وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  
  واحلمد اهللا رب العاملني

  
                         

  ثىن الزيديم                
  ه١٤٢٩/ربيع األول/١٢بتاريخ                                    

   األربعاءم ٢٠/٣/٢٠٠٨                
   

   



 

  "التمهيد"
  العالقة بني التفسري وعلم اللغة

االجتاه اللغوي أساساً قوياً من األسس اليت بىن عليها اإلمـام القـرطيب منهجـه يف     ميثل
  اضـحاً يف تناولـه لكتـاب اهللا العزيـز الـذي نــزل       التفسري واعتمد عليهـا اعتمـاداً و  

 M  u     t  sL  ]١٩٥: الشعراء.[  
  .]٢٨: الزمر[ M  ¹  ¸  ¶   µ  ́L : ووصفه منـزله سبحانه وتعاىل بقوله

  .والدليل على هذا واضح يف اهتمام القرطيب باجلانب اللغوي ومفردات القرآن
مفسر أو هي يف الشروط اليت جيـب أن  هذا وقد ذكر العلماء أن هذا العلم ضروري لل

  .)٢(وروح املعاين )١(تتوفر فيمن يقدم على تفسري القرآن الكرمي كما يف البحر احمليط
ال حيل ألحد يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يتكلم يف كتـاب اهللا إذا مل  (( )٣(له جماهدبومن ق

  .)٤( ))يكن عاملاً بلغات العرب
وم اللغة العربية أفراداً وتراكيباً إعراباً واشتقاقاً يـؤدي إىل  واحلقيقة أن عدم التضلع يف عل

  .الوقوع يف اخلطأ وإىل حتريف الكلم عن مواضعه
ولينظر إىل بعض األخطاء اليت وقعت جلماعة من كبار العلماء بسبب عدم متنعهم يف معىن 

  .)٥(اللفظية
ضيح اآليات بل جعلوه مـن  هلذا نرى اهتمام املفسرين يف هذا العلم فاختذوا منه أداة لتو

  .آالت صناعتهم
فنشأت عندها العالقة بني علم اللغة وعلم تفسري القرآن الكرمي للوصـول إىل املقصـد   

  .األمسى يف كل آية من آياته والغاية النبلى فأصبحت عالقة واجبة ومتالزمة

                                 
 ).  ١/٦(ينظر البحر احمليط  )١(
 ). ١/٥(نظر روح املعاين ي )٢(
روى عن ابن عباس وأيب هريرة وسـيدتنا عائشـة   ) ه١٠٢(اإلمام جماهد بن جرب املكي موىل السائب املخزومي، ت  )٣(

 ).٤/٤٤٩(سري أعالم النبالء : ينظر. اعلم ما بقي بالتفسري: قال عنه قتادة) رضي اهللا عنهم(وآخرين 
 ).  ١/٢٩٢(ينظر الربهان يف علوم القرآن  )٤(
 ).  ٢٩٩ - ١/٢٩٨(و ) ٢٩٥ - ١/٢٩٤(ينظر املصدر السابق  )٥(



 

  :ومن التفاسري اليت سبقت القرطيب يف اعتنائها ذا اجلانب هي
  .)١(عباستفسري ابن  -١
  .)٢(تفسري جماهد -٢
  .)٣(تفسري مقابل -٣
  .)٤(جامع البيان يف تأويل آي القرآن -٤
  .)٥(الكشاف -٥
  .)٦(احملرر الوجيز -٦

القرآن الكرمي دراسة لغوية مـن  بدراسة وهذا دليل كبري على مقدار اهتمام أهل العربية 
  .مجيع جوانبها

رين أحد املكتبة والتراث اإلسالمي مبزيـد  وهذا االهتمام الكبري الواضح من هؤالء املفس
  .من املؤلفات اليت اعتنت باجلانب اللغوي هلذا الكتاب العظيم

  :وال بد اإلشارة اليت بعض املؤلفات اليت أَعتنت ذا اجلانب حصراً وهي
  .)٧(للفراء: معاين القرآن -١
  .)٨(أليب عبيدة: جماز القرآن -٢
  .)٩(لألخفش: معاين القرآن -٣

                                 
ولـد قبـل   ) ه٦٨(ت  اإلمام احلافظ املفسر عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب الصحايب اجلليل ابن عم رسول اهللا  )١(

 ).  ٣/٣٣١(م النبالء سري أعال: ينظر) اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل(اهلجرة بثالث سنني ودعا له النيب بقوله 
 ).  ص      (سبقت ترمجته  )٢(
 ).  ٢/١٢(وفيات األعيان : ينظر) ه١٥٠(مقاتل بن سليمان بن بشري األزدي، من أعالم املفسرين، تويف سنة  )٣(
 ).   ه٣١٠ - ٢٢٤(لإلمام الطربي أبو جعفر حممد بن جرير  )٤(
 ).  ه٥٣٨ - ٤٦٧(شري اخلوارزمي لإلمام أيب القاسم جار اهللا حممود بن عمر الزخم )٥(
 .  لإلمام أيب حممد عبد احلق بن عطية األندلسي )٦(
بغيـة الوعـاة   : ينظـر ). ه٢٠٧(اإلمام حيىي بن زياد عبد اهللا أبو زكريا املعروف بالفراء إمام الكوفة يف النحو، ت  )٧(
)٢/٣٣٣  .( 
 ).  ١٩٢ص(طبقات النحويني واللغويني : ينظر). ه٢١٠(اإلمام معمر بن املثىن التيمي، من أعالم اللغة، ت  )٨(
طبقـات النحـويني   : ينظـر ) ه٢١٥(سعيد بن مسعدة أبو احلسن األخفش األوسط، أخذق أصحاب سيبويه، ت  )٩(

 ).  ٧٤ص (واللغويني 



 

  .)١(للزجاج: معاين القرآن وإعرابه -٤
  .)٢(للنحاس: قرآنمعاين ال -٥

هذه إبراز املؤلفات اليت اعتنت باجلوانب اللغوية، واليت منها ما سبقت عصـر القـرطيب   
  .ومنها ما كانت قريبة يف عصره

وبعد أن علمنا حقيقة العالقة بني التفسري وعلم اللغة سنرى يف حبثنا ما هو مقدار اعتنـاء  
   .مام القرطيب رمحه اهللا باجلانب اللغوي يف تفسريه اجلامع ألحكام القرآناإل

                                 
 ).١٢١(ينظر طبقات النحويني واللغويني ). ه٣١٥(إبراهيم بن السري الزجاج، من كبار النحاة، تويف  )١(
طبقات النحـويني  : (ينظر). ٣٣٨(أمحد بن حممد أبو جعفر النحاس النحوي املصري، أخذ عن املربد والزجاج، ت   )٢(

 ).  ٢٣٩ص ) (واللغويني
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  املبحث األول 
  عصر القرطيب وبيئته

  
  الناحية السياسية: املطلب األول

  :األندلسالناحية السياسية يف : أوالً  
سـت  نت قد تأسزمن الدولة املوحدية، وهذه الدولة كا) رمحه اهللا(عاش اإلمام القرطيب 

وكان مؤسس دولة املوحدين هو حممـد  ) ه٥٢٠(بعد سقوط دولة املرابطني اليت مت إيارها سنة 
، حيث كان مييل إىل التعصب الفقهي، وكان داعية، فقد جعـل  )١(حممد بن عبد اهللا بن تومرت

اإلمامة الدينية أساساً قامت عليه الدولة، فقد كانت هذه اإلمامة مصدراً للسلطات الدينيـة  من 
والسياسية، غري أن األمر اختلف بعد وفاته، حيث حتولت اخلالفة إىل ملك سياسي حمـض وإن  

  .كان قد حوفظ معه على رسوم اإلمامة الدينية اليت أسست عليها الدولة
 تبلغـه  حىت بلغت يف ذلك مبلغاً عظيمـاً مل القوة العسكرية وامتازت الدولة املوحدية ب

ن احلصـار، وقـدرة   األندلس من قبل، ال سيما ما امتازت به اجليوش املوحدية من تفوق يف فنو
  .)٢(املدن املنيعة باآلالت الفتاكة هائلة على إقتحام

دلس يف سـنة  فسيطر على األن )٣(بن علي وتوىل اخلالفة بعد وفاة ابن تومرت عبد املؤمن
اليت اختذها املوحدون حاضـرة هلـم يف    )٤(وبعد سنتني أرسل جيشاً فنـزل بإشبيلية) ه٥٥٦(

                                 
، ابتدأ بتأسـيس الدولـة   ه) ٥٢٤ - ٤٨٥(هو أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن تومرت، الرببري، يدعى باملهدي،  )١(

ر الدعوة وتعاليم التوحيد، نقل عنه أنه ادعى العصمة لنفسه، انتشر صيته بني القبائـل،  ، قام، بنشه) ٥١٤(املوحدية عام 
 ).٦/٢٢٨) (األعالم(ينظر . وبايعته كثري من قبائل املغرب األقصى

 ). وما بعدها ٢/٦١٥(و ) ١/٢٦(، )عصر املرابطني واملوحدين يف املغرب واألندلس(ينظر  )٢(
، كانـت لـه   )ه٥٠٠(لقب بأمري املؤمنني، استخلفه يوسف بن تومرت بعد وفاته عام عبد املؤمن بن علي القيسي ي )٣(

وقائع كثرية مع املرابطني، كان متشدداً يف تطبيق الشريعة اإلسالمية، فكان يأمر بقتل من ترك الصالة ثالثاً، تـويف سـنة   
 ). ٤/١٧٠) (األعالم(و ) ٢٠/٣٦٦) (سري أعالم النبالء(ينظر ) ه٥٥٨(
 ).١/١٩٥) (معجم البلدان(ينظر . أندلسية، قريبة من البحر، تطل عليها اجلبال مدينة )٤(



 

األندلس فبسط نفوذ املوحدين على مدا فأعلن رؤسائها مبايعتهم لعبد املـؤمن والـدخول يف   
  .)١(طاعته وحتت أمره
األندلس ونـزلوا عربوا إىل  )ه٥٥٥(ويف سنة  )٢(تغلبوا على غرناطة) ه٥٤٩(ويف سنة 

 ، وبعـدها يف جبل طارق وحتصنوا به ومسوه جببل الفتح وأقاموا به شهرين وبايعه شيوخ األندلس
  .)٤(وغريها من املدن )٣(ةحعلى باأمر عبد املؤمن يغزو غرب األندلس فاستوىل 

املنصور حبشوده إىل اجلزيرة اخلضـراء فـالتقى   يعقوب  لفيةاجته اخله ) ٥٩١(ويف سنة 
  .)٥(ربهصون بعد وهم فأنـزل اهللا على املوحدين نصره واملسلم

فكان هلا أثر عظيم لتقوية نفوس املسلمني واستطاعوا قتل عدد كـبري مـن أعـدائهم    
  .)٦(االوغنش وأنه كان قد استشهد  مجاعة من أعيان املوحدين

اشتبك املوحدون مع ملوك ليـون والربتغـال   : (وقد قال القصيب زلط عن هذه املعركة
أراضي الدولة املوحديـة يف  شتالة ألا كانت جتاور األندلس وكان ملوكها حياولون انتقاص وق

وكان النصـر  ... أطرافها ومن أشهر املعارك اليت دارت بني املوحدين والنصارى معركة األرك 
  .)٧( )فيها للمسلمني

                                 
 . ٢١٠ص ) املعجب(بنظر  )١(
، ومراصد اإلطـالع  )٤/١٩٥(ينظر، معجم البلدان . أقدم مدن األندلس، وأشهرها، يسشقها ر معروف بنهر القلزم )٢(
)٢/٩٩٠ . ( 
 ).١/٣١٥(بنظر، معجم البلدان  -إليها أبو الوليد الباجي مدينة أندلسية، بناها األقاصرة، وينتسب  )٣(
 ).١٧٧ص(وقصة العرب ) ٢/٧٩٢(، )تاريخ املغرب الكبري(ينظر  )٤(
 ). ٢٨٢ص(واملعجب ) وما بعدها ٢/١٩٦) (عصر املرابطني واملوحدين(ينظر  )٥(
 ). وما بعدها ٢/١٩٦(وعصر املرابطني ) ٤٨٣ص(انظر التاريخ األندلسي  )٦(
 ). ١٠٦ص(نظر القرطيب ومنهجه يف التفسري ا )٧(



 

فعـرب إىل   )١( )الناصر لـدين اهللا (جتهز اخلليفة أبو عبد اهللا امللقب بـ ) ه٦٠٩(ويف سنة 
ولكن الدائرة الـيت   )٢(األندلس بسبب نقض النصارى للهدنة والتقى اجليشان عند حض العقاب

  .)٣(د أسباب ايار الدولة املوحدويةكانت هنا على املسلمني وازموا ا فكانت أح
حيث ظهرت يف عهده  )٤( )املستنصر باهللا(وكان آخر أمراء الدولة املوحدية أبو يعقوب 

فنت وخرجوا عليه من مجيع أحناء البالد واستوىل النصارى على العاقل اليت أخـذها املسـلمون   ال
  .)٥(وهزمت حامية األندلس من كل جهة

فقد قدم امللك القشتايل بنفسه يف جيشٍ كبري واستبسل  )٦(وبعد أيام قالئل سقطت قرطبة
ضوه وسلموها وسقطت قرطبة وافأهلها يف الذود عنها لكن األمر أشتد بتضييق فرناندو عليهم ف

  .)٧( )ه٦٣٣(بذلك يف سنة 
لقد لبسنا العدو يف ديارنا واستوىل على أنفسنا : (وقد عبر القرطيب عن هذه املأساة فقال

  .)٨( ...)ولية علينا، بقتل بعضنا بعضاً واستباحة بعضنا أموال بعض تمع الفتنة املس وأموالنا
نا وظفر العدو اللعني بنا صرنا أحقر من الفراش وأذَّل ة شهواتنا عليوجلهلنا وغلب: (مث قال

  .)٩( )من الفَراش وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم
كما اتفق يف بالد األندلس، تركوا اجلهاد وجبنوا عن القتـال  : (مث يقول يف موضعٍ آخر

  .)١٠( ...)واسترق وأسر وقتل وسيب!! الدوأي بوأكثروا من الفرار فاستوىل العدو على البالد 
                                 

أبو عبد اهللا حممد بن يوسف امللقب بالناصر لدين اهللا، اارت على يده الدولة املوحدية، قائـد معركـة العقـاب،     )١(
واختلف بسبب وفاته قيل مات مسموماً وقيل مات مهاً وغماً من وقعة املسلمني وازامهم يف معركة العقاب تـويف سـنة   

 ). ٧/١٤٥(انظر األعالم ) . ه٦١٠(
 ).   ٤١٦ص(انظر الروض املعطار . مكان باألندلس دارت فيه معركة مسيت به )٢(
 ). ٣٢١ص(انظر املعجب  )٣(
انظر األعـالم  ) ه٦٢٠(سنة تويف سنة  ١٦أبو يعقوب يوسف بن حممد امللقب باملستنصر باهللا، توىل اخلالفة وعمره  )٤(
)٨/٢٤٨ .( 
 ). ٢/٢٠٢(االستقصاء  )٥(
 ).   ٤/٣٢٤(أكرب مدن األندلس، قاعدا، ذات أسوار من احلجارة الكبرية، انظر معجم البلدان  )٦(
 ). ١/١٥٣(قرطبة حاظرة اخلالفة يف األندلس : انظر )٧(
 . ط دار الكتب املصرية) ١٠-٧/٩(انظر اجلامع ألحكام القرآن  )٨(
 ). ١٤/١٢٢(ينظر املصدر السابق  )٩(
 ). ٣/٣٩(ملرجع نفسه ينظر ا )١٠(



 

  الناحية السياسية يف مصر: ثانياً
وكانت األحوال فيها ال ختتلـف  إىل مصر " رمحه اهللا"ويف عهد األيوبيني سافر القرطيب 

كثرياً عن األوضاع اليت تركها يف األندلس وباألخص األوضاع السياسية بسبب كثرة احلـروب  
د كانت مصر عند وصوله هلا حتت احلكـم  فق. اليت شنها الصليبيون على مصر والشام والعراق

 اجلهاد ضد الصـليبيني  حيث كان قد محل راية )١(األيويب اليت أسسه القائد صالح الدين األيويب
ففتح الكثري من البلدان الصليبية وحرر الكثري من األراضي اليت أقتطعها الصليبون من املسـلمني  

بعد وفاة صالح الـدين  احلمالت ضد الصليبيني  تابع امللوك والرؤساء من الدولة األيوبية اهكذو
  .وخاصة يف الشام ومصر

صالح الدين وسببه التنازع على احلكم فقد كـان   ولكن اخلالف نشب وظهر بعد وفاة
  .اخلالف يهز البالد هزاً عنيفاً ووثب أبناءه بعضهم على بعض

  .)٢(املماليك ازداد اخلالف والتنافس على احلكموملا ابتدأت دولة 
حتت حكم املماليك، وكان الوضع الداخلي سـيئاً  ) ه٦٤٨(يث كانت مصر بعد سنة ح

بسبب الفنت الداخلية والتنازع على امللك والسلطة، لكنهم واجهوا التتار فإم ملا عاثوا فساداً يف 
األرض وفعلوا ما فعلوا يف العراق والشام اجتهوا ملصر لكن اهللا ردهم خـائبني بسـبب موقـف    

  .)٣(وههم وجيف املماليك
إن احلكم يف هذه الدولة بال ريب حكمـاً مطلقـاً،   : (ويصف لنا أبو زهرة ذلك فيقول

لكن سرعان ما ينقض عليه قريب أو قائـد  ... واحلاكم فيه مستبد ال يصل إىل احلكم إال بقوته 
تار أو فإذا كان عدو غالب من الت... من قواده ليأخذ منه الكم بالطريقة اليت أخذه أبوه أو جده 

غريها اختفى النـزاع يف بعض األحوال أو سكن وإن كان أمن من اخلارج ظهر النـزاع قويـاً  
  .)٤()غالباً، وقد يستعني بعضهم بعدو للفريقني يف سبيل االستكمال من خصمه لينال منه مأرباً

                                 
، يلقب بامللك الناصر، مـن أشـهر ملـك    )ه٥٨٩ -  ٥٣٢(أبو املظفر صالح الدين بن يوسف بن أيوب األيويب،  )١(

اإلسالم، كردي األصل، من العراق، تفقه وتعلم احلديث، فتح اهللا على يديه كثري مما احتلته الروم، مـن أشـهر مواقعـه    
 ).  ٨/٢٢٠) (األعالم(ينظر . ٥٨٣ى الفرنج وكذلك فتح القدس سنة اليت انتصر فيها عل" معركة حطني"
 ). ١١٧ص(القرطيب  )٢(
 ).٢٤٥ - ٥/٢١٤(انظر موسوعة التاريخ اإلسالمي  )٣(
 ). ١٤١ص (ابن تيمية، للشيخ أيب زهرة  )٤(



 

  الناحية االجتماعية: املطلب الثاين
  الناحية االجتماعية يف األندلس: أوالً

ألندلس تضم عرقاً واحداً يدينون بدين واحد، فقد كان سكاا ينتمون إىل ثالثة مل تكن ا
أديان أساسية، املسلمون والنصارى واليهود، وينتمون عرقياً إىل عرب وبربر، والرببـر كـانوا   
خليطاً من جنسيات فمنهم اآلسيويون ومنهم األوربيون ومنهم األفارقة، وأما املغرب فإن الرببـر  

  .األصليون فيها هم السكان
وكانت لغتهم الربيرية هي السائدة، وكان املوايل الداخلون يف والية بين أُمية أكثرهم من 

من املغرب بل هلم الدور الكبري يف تأسيس دولة بين أُمية يف األندلس، وكذلك كان هناك بعض 
سـبانيات فكـان   وأيضاً هناك من تزوج من املسلمني باإل" املساملة"أسلم من اإلسبان ويسموم 
وقد اعتىن أهل األندلس بالكسب واملال، سـواء يف   )١("باملولدون"اجليل الذي نشأ منهم يسمى 

الزراعة أو يف الرعي أو مما كان متوفراً لديهم آنذاك، وكانوا يعدون البطالة من مجلة العار الذي 
قه اهللا للعلم جيهد أن والذي مل يوف: (... يعاب عليه فاعله، حيث يقول صاحب النفح عن ذلك

. )٢( )نفسه أن يرى فارغاً عالة على الناس ألن هذا عندهم يف غايـة القـبح  بويربأ  ةنعيتميز بص
وكانوا حيبون النظافة، وال يرتدون العمائم والطليسان، بسبب تأثرهم بالنصارى حىت أن البعض 

  .)٣(من علمائهم كانوا حاسروا الرأس عند اخلروج من بيوم وقصورهم
  الناحية االجتماعية يف مصر: ثانياً

: كانت احلياة االجتماعية يف مصر على عهد األيوبيني واملماليك متكونة من أربع طبقات
  :وهي

وهذه الطبقة هي أعلى طبقات اتمع، كانـت تعـيش يف   : واُألمراء طبقة السالطني -أ
الشعب الذي عاش حياة ترف وغىن، بعيدة عن املآسي واألحزان، وكان ذلك كله على حسان 

  .)٤(فقر وتعب، ومتيزت هذه الطبقة بلباس وأزياء خاصة ا وكانت تسكن القاهرة

                                 
 ). ١١٩ص) (تاريخ املسلمني وآثارهم يف األندلس: (انظر )١(
 ).٢١١/ ١(نفح الطيب : انظر )٢(
 ). ٢١٣ -١/٢١٢(املصدر السابق  )٣(
 ).٥/٢٧٠(موسوعة التاريخ اإلسالمي، : انظر )٤(



 

وهؤالء قد حضوا بسماع السالطني هلم : طبقة العلماء والفقهاء والقضاة والكتاب -ب
على املنكر حىت لو صدر من وكانت كلمتهم مسموعة لدى اتمع، وكان العلماء ال يسكتون 

ك، فكان السالطني خيشون العلماء على عكس املعتاد، فكان أهل العلم ينصـحون األمـراء   امللو
يعصوم، يأومرم باملعروف وينهوم عن املنكر إذا صدر منهم ذلـك، وكـانوا شـجعان ال    

  .)١(خيافون يف اهللا لومة الئم
ء وال هـم  وهؤالء كانوا متوسطي احلال فلم يكونوا كالعلما: طبقة التجار والصناع -ج

دون الفالحني، بل كان السلطانني يقدروم، ألم كانوا ميدوم باملال وخاصة وقت الشـدائد  
  .واحملن

وهذه الطبقة هي أفقر أفراد اتمع فلم يكن لديهم اهتمـام  : طبقة الفالحني والعمال -د
نوا ال ميلكون حق من قبل السالطني أو األمراء، وكانوا ينالون القليل مما خيرج من األرض، وكا

  .)٢(ترك العمل ومن ترك العمل يعرض نفسه للعقاب ويعاد إىل عمله

                                 
 ). ٥/٢٦٨(موسوعة التاريخ اإلسالمي، : انظر )١(
 ). ٥/٢٦٨(انظر املرجع السابق،  )٢(



 

  الناحية العلمية: املطلب الثالث
  :احلركة العلمية يف األندلس: أوالً

يف الفترة اليت عاش فيها القرطيب يف األندلس، كانت احلركة العلميـة آنـذاك نشـطة    
ابن تومرت مؤسس الدولة املوحدية، كـان مـن   مزدهرة، ولعل من أهم األسباب لذلك هوان 

علماء عصره الكبار، ففسح اال للعلم والعلماء واحلض على التعلم ويشهد له يف ذلـك قولـه   
أعز ما يطلب وأفضل ما يكتسب، وأنفس ما يدخر وأحسـن مـا   : (التباعه يف كتاب ألفه هلم

أعز املطالب وأفضـل املكاسـب    يعمل، العلم، الذي جعله اهللا سبب اهلداية إىل كل خري، هو
  .)١( )وأنفس الذخائر، وأحسن األعمال

ولذلك ازدهرت احلركة العلمية، واقتدى به من بعده من اخللفاء واألمراء وكانت هلـم  
  .)٢(املسامهة والقدم الراسخة يف العلم واألدب

مـن   ضومما ساعد على منو احلركة العلمية هذه، كثرة الكتب واملؤلفات، وقد كان البع
ات من األقاليم والنواحي، بـاذلني  صنفيستجلبون امل": (نفح الطيب"ملوك األندلس كما جاء يف 

  .)٣( )فيها ما أمكن من األموال، حىت ضاقت عنها خزائنهم وكانوا ذو غرام ا
العلوم عن العلماء ليجمع  ء وامللوك حيبون العلم لدرجة أن أحدهم يبحثبل كان األمرا

  .)٤(ه ويفوق من كان قبله من احلكام يف ذلكمما مل جيمعه غري
من حمبة للعلم واملعرفـة  ومما زاد األندلس إرتقاءاً يف العلم، هو ما كان عليه أهل قرطبة 

فكان ذلك متأصالً يف هوايتهم لذلك تعددت اهليئات العلمية لديهم وظهرت املؤلفات والعلوم يف 
د النهضة يف علوم الفقه واحلديث والتفسـري،  ربوع األندلس، ونبغ علماء كثر يف علوم شىت فنج

  .)٥(وشعر وحىت التاريخ الغة وأدبعلوم اللغة من حنو وب وكذلك األمر يف

                                 
 ). ٦٤٥ص ) (عصر املرابطني واملوحدين يف املغرب واألندلس: (انظر )١(
 ). ٣٥٦ص (، ) املعجب(انظر  )٢(
 ).  ١٨٤ - ١/١٨٠(الطيب  نفح )٣(
 ). ٣١١ص ( املعجب  )٤(
 ). ٩٦ص (وقرطبة يف التاريخ اإلسالمي ) ١/٢١٥(انظر نفح الطيب  )٥(



 

وأما املكان الذي كانت تغص وتعلم فيه العلوم هو املسجد أو اجلامع حيث كان العلماء 
يقرؤون مجيع  مدراس تعينهم على طلب العلم بلألهل األندلس (يلقون دروسهم فيها فلم يكن 

  .)١( )العلوم يف املسجد
  :فكانت متر مبرحلتنيأما املسرية التعليمية 

يف البيوت، أو  دجهي ما قبل البلوغ، وفيها تعليم األطفال بعيداً عن املس: املرحلة األوىل
يف املكاتب امللحقة باملساجد، وذلك كي ال ينجس األطفال املساجد، ويف هذه املرحلة يتعلمون 

  .)٢(مع حفظ القرآن الكرمي وبعض علوم اللغة، كالنحو والشعر وغريمها الكتابة
املتعلم إىل حلقات التأديب وذلك هي مرحلة ما بعد البلوغ، وفيها ينتقل : املرحلة الثانية

لتلقي العلوم بشكل أوسع مما كان عليه من قبل، فيتعلمون التفسري واحلديث والفقه واللغة العربية 
لية، مث تبدأ مرحلة التخصص، فيهتم ومييل لعلم واحد من تلك العلوم، فإن نبغ وبعض العلوم العق

  .)٣(فيه عين مدرساً ويبقى أثناء التدريس يطلب العلم فيكون شيخاً يف حلقة وطالباً يف أخرى
  احلركة العلمية يف مصر: ثانياً
ركة العلمية فيهـا  سافر إىل مصر، فكانت احل" رمحه اهللا"ما أسفلنا أنَّ اإلمام القرطيب فك

مزدهرة وال سيما يف عهد األيوبيني واملماليك وأبواب العلم مفتحة وأن من أهم أسـباب هـذه   
  :النهضة العليمة هي

اجتماع علماء املشرق واملغرب يف مصر، وذلك بسبب الفتك املغويل باملشرق والذي  -أ
املغرب فقد هجرهـا العلمـاء    من فيها وأمار النتشار األأدى إىل هجرة العلماء وغريهم إىل مص

فراراً من بطش النصارى أثر سقوط كثري من بالد األندلس يف أيديهم فكانت مصر جممعاً للعلم 
  .والعلماء

تنفق علـى طالـا   س أوقاف واملساجد وبنائها، فقد كان للمدارانتشار املدارس  -ب
فقد جاء ) رمحه اهللا(األيويب للقائد صالح الدين  سني فيها وهذا الفضل يرجع بعد فضل اهللالدار

  .)٤( )رتب هذه األوقاف العظيمة وليس فيها شيء منسوب إليه يف الظاهر: (من ترمجته أنه
                                 

 ). ٢١٢ص (وتاريخ التعليم يف األندلس ) ١/٢١١) (نفح الطيب: (ينظر )١(
 ). ٢١٢ص (، )تاريخ التعليم يف األندلس: (انظر )٢(
 ). ٢١٣ص) (ة بلنسيةاحلياة العلمية يف مدين: (انظر )٣(
 ). ٧/٢٠٧(وفيات األعيان، : انظر )٤(



 

احلرية التامة يف التعلم فلم يكن هناك من خيضع لضغوطات حكومية سواء املدرسني  -ج
  .)١(والطالب، ومل يكن هناك أسلوباً مفروضاً عليهم أو منهج معني

امللوك والسالطني للعلم والعلماء، عن طريق عالقام الوطيدة بالعلماء، فأقبل تشجيع  -د
ـ رل إىل ما وصل إليـه العلمـاء مـن ال   الناس مة على طلب العلم، لطموحهم يف الوصو ب ت

  .)٢(واملزايا
مل وهو اإلمام القرطيب وال عجب ملن عاصـر هـذه   اوهذه النهضة العلمية أجنبت هذا الع

أن يكون عاملاً ومؤلفاً سواء يف مصر أو يف األندلس ألن الشيء ال يسـتغرب إذا  النهضة العلمية 
  .جاء من معدنه

   

                                 
 ).  ١/٥٣(موسوعة التاريخ اإلسالمي، : انظر )١(
 . وما بعدها) ١٤١ص (احلركة الفكرية يف مصر يف عهد األيوبيني واملماليك، : انظر )٢(
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  املبحث الثاين
  حياة اإلمام القرطيب

  إمسه، لقبه، كنيته، نسبته: املطلب األول
مد بن أمحد بن أيب بكر بن مرزح األنصاري اخلزرجي املالكي األندلسـي مث  حم: إمسه -

  .)١(القرطيب
ر بنسبته، ومع هذا فقـد لقبـه   مل يعرف القرطيب بلقب اشتهر به، فهو قد اشته: لَقَبه -

  .)٢("مشس الدين"بعضهم بـ 
  .)٣(مام القرطيب بايب عبد اهللايكىن اإل: كنيته -
مر معنا يف اسم اإلمام القرطيب أنه خزرجي بفتح اخلاء وسكون الزاي وفـتح  : نسبته -

للخـزرج  قسمة إىل أوس وخزرج، ونوهي إحدى قبائل األنصار امل" اخلزرج"، نسبة إىل )٤(الراء
اإلسالمية انتشروا يف  أوالد كُثرن كعمرو وعوف وجشم وكعب واحلارث وملا كانت الفتوحات

  .عندما قدم إىل املدينة   اآلفاق وعمو يف الشرق والغرب بعد أن نصروا رسول اهللا 
واآلن مل يعرفوا باسم األوس واخلرزج إال القليل منهم مثل اإلمام القرطيب بـل تغلـب   

  .)٥(ألنصارعليهم نسبة ا

                                 
 ).٧٩ص (ي، ، للسيوط)طبقات املفسرين(و  -) ٦٦ - ٢/٦٥(، للداودي، )طبقات املفسرين: (انظر )١(
 ).٣٣ص(، ) القرطيب املفسر: (انظر )٢(
 ). ٢/٤٠٩(، ) نفح الطيب: (انظر )٣(
 ). ١/٤٤٠(، ) اللباب(و ) ٥/١٠٩(، ) األنساب: (انظر )٤(
 ). ٢/٦٥(، للداودي )طبقات املفسرين: (انظر )٥(



 

  ووالدته ونشأته، رحالته: الثايناملطلب 
ولد اإلمام القرطيب يف األندلس وحتديداً يف قرطبة ومل يذكروا وقت : والدته ونشأته -أ

  .والدته ألن القدماء يهتمون بتاريخ الوفاة ألهل العلم أكثر من اهتمام بتواريخ والدم
احلال، حيـث  ا، ونشأ من عائلة متوسطة ونشأ القرطيب يف قرطبة وصار علماً من أعالمه

كان أبوه يشتغل بالزراعة، وبعد وفاة أبيه وكان عمره مل يتجاوز اخلامسة والعشرين من عمـره  
  .)١(اشتغل بصناعة اخلزف ونقل اآلجر وكانت من الصناعات املنتشرة يف قرطبة

ال بعـد أن  مدينته ومسـقط رأسـه إ  ) رمحه اهللا(مل يغادر اإلمام القرطيب : رحالته -ب
  :اُحتلت فسافر إىل مصر وحصلت له يف مصر رحالت وسافر ملدن كثرية منها

غرب العـريب واألنـدلس،   أول مدينة عربية التقت بالقادمني من امل: )٢(االسكندرية -١
: مكث القرطيب فيها برهة من الزمن، التقى فيها بعلماء أجالّء وأخذ عنهم ومن هؤالء العلمـاء 

 وأيب حممد بن رواج، وأيب حممد عبد املعطي اللخمي، وكان القرطيب يصرح أبو العباس القرطيب
  :باألخذ عنهم وأحياناً حيدد مكان ذلك فيقول عن ابن رواح

  .)٣( )سكندريةمبسجد بثغر اإل... أنبأناه (
  .)٥(وهي من املدن اليت سافر إليها اإلمام القرطيب برفقة اإلمام القرايف: )٤(الفَيوم -٢

ترافق القرطيب املفسر، والشيخ شهاب الـدين القـرايف يف   : (يف الوايف بالوفيات فقد جاء
  .)٦( ...)السفر إىل الفيوم وكل منها شيخ فنه يف عصره

                                 
 ).١٦٨ص (،  )قرطبة اإلسالمية(و ) ١٩ - ١٨ص (، ) اإلمام القرطيب شيخ أئمة التفسري: (انظر )١(
مدينة كبرية من أقدم مدن مصر، وهي ذات حضارة عريقة، فيها منارة بولغ يف وصفها إىل حد كبري اختلف يف لـذي   )٢(

 ).١/١٨٢(، ) معجم البلدان: (انظر. بناها على أقوال
 ).  ٥٨٩و ص  ١٣٨ص (التذكرة، : انظر )٣(
معجـم  : (انظـر . ى منها، بينها وبني الفسطاط أربعة أياموالية غريب مصر، تقع يف منخفض من األرض، والنيل أعل )٤(

 ). ٤/٢٨٦) (البلدان
، لقب بشهاب الدين، واشتهر بالقرايف نسبة إىل مصر، فقيه )ه٦٨٤ت (أبو العباس أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن،  )٥(

 ).١/٩٤(األعالم : انظر) الذخرية(و ) أنوار الربوق: (مالكي، له تصانيف منها
 ). ١٢٣ - ٢/١٢٢(يف بالوفيات، الوا )٦(



 

وكان قد ) ه٦٤٧(إليها سنة  ماستقر القرطيب يف هذه املدينة بعد أن قد: )١(املنصورة -٣
قرأ عليه بعض الكتـب وصـرح    احلسن بن حممد البكري حيثلشيخ أيب علي اتتلمذ على يد 

اإلمام احملدث احلافظ ابن علي احلسن بن حممد بن حممد بـن   قرأت على: (القرطيب بذلك فقال
  .)حممد البكري باجلزيرة قبالة املنصورة من الديار املصرية

كانت هذه املدينة حاضرة مصر وهي اليوم عاصمتها، تقع يف طريق كل : )٢(القاهرة -٤
  .)٣(زمنيةمدة عندما سافر القرطيب مر ا وبقي فيها من يريد الصعيد ف

هذه املدينة آخر حمطات القرطيب يف مصر، فيها اسـتقر إىل أن  : )٤(ة بني اخلصيبينم -٥
، وقد قضى وقته )تويف مبنية بين خصيب يف الصعيد األدىن مبصر: (قال يف الوايف" رمحه اهللا"تويف 

فيها أن أهل الصعيد آنذاك يغلـب  أهم أسباب استقراره فيها بالعبادة وكثرة التأليف، ولعل من 
  .)٥(على حاهلم الزهد والتعبد فانقطع فيها للتأليف وعبادة اهللا عز وجل

                                 
معجـم البلـدان   : انظـر ) ٣٣٧(مدينة بقرب القريوان بالشمال األفريقي، بناها املنصور بن القائم بن املهدي سنة  )١(
)٥/٢١١ .( 
معجـم البلـدان،   : انظـر . مدينة مبصر، ضخمة تقع جبانب الفسطاط، جيمعها سور واحد، بناها جوهر الصـقيلي  )٢(
)٤/٣٠١.( 
 ). ٣٩ص (اإلمام القرطيب شيخ أئمة التفسري، : ظران )٣(
 ).٢١٨/ ٥(معجم البلدان : مدينة كبرية، حسنة، يكثر فيها السكان، تقع على شاطئ النيل يف الصعيد األعلى، انظر )٤(
 ).١٦٨ -١٦٧ص (احلركة الفكرية يف مصر يف العصرين األيويب واململوكي : انظر )٥(



 

  .شيوخه، تالميذه: املطلب الثالث
  :شيوخه يف األندلس: أوالً

وهو أبو جعفر أمحد بن حممد القيسي املعروف بابن أيب حجة، تـويف   :بن أيب حجةا -أ
تسديد اللسـان  "وهو من أهل قرطبة، تصدى لإلقراء، وعلَّم العربية، من تصانيفه ) ه٦٤٣(سنة 

  .)١(وغريه" لذكر أنواع البيان
، من أهل )ه٦٣٢(ربيع بن عبد الرمحن بن أمحد األشعري، تويف سنة : أبو سليمان -ب

  .)٢(قرطبة، وأحد قضاا، كان عادالً يف أحكامه، وله مشاركة يف علم احلديث
حيىي بن عبد الرمحن بن أمحد بن ربيع األشعري، أخو أبو سليمان تـويف  : بو عامرأ -ج

، عامل جليل، حافظ وحمدث، توىل قضاء قرطبة وغريها، وكـان متكلمـاً دقيـق    )ه٦٣٩(سنة 
  .)٣(النظر

علي بن عبد اهللا بن حممد بن يوسف األنصاري القرطيب املالكي تويف سنة : أبو احلسن -د
  .)٤(بالقرطبة وامتاز بالبالغة واألصول، وكان مقرئاًضاء ، توىل الق)ه٦٥١(

عبد اهللا بن سليمان بن داود بن حوط اهللا األنصاري احلارثي األندلسـي،  : أبو حممد -ه
ومل يكثر القرطيب األخذ عنه، وعن . )٥(، كان حافظاً حمدثاً، توىل قضاء قرطبة)ه٦١٢(تويف سنة 

  .أيب احلسن األنصاري
   مصرشيوخه يف: ثانياً

ضياء الدين أمحد بن عمر بن إبراهيم بن عمر األنصاري القرطيب، : أبو العباس القرطيب -أ
، وتـويف سـنة   "املفهـم "فقيه مالكي، وبرع يف احلديث ويف العربية والفقه وله تصانيف منها 

  .)٦( )ه٦٥٦(

                                 
 ). ١/٢١٩(األعالم، : انظر )١(
 ). ٦٦ - ٦٥ص (اإلمام القرطيب، : انظر )٢(
 ). ٢٣/٨٠(سري أعالم النبالء، : انظر )٣(
 ). ٢٣/٣٠٤(املرجع السابق : انظر )٤(
 ). ٤/٩١(األعالم، : انظر )٥(
 ). ١/١٨٦(األعالم : انظر )٦(



 

بـن  رشيد الدين عبد الوهاب بن رواح ذا اشتهر وامسه ظافر ا: أبو حممد بن رواح -ب
فقيه مالكي سكن االسـكندرية  ) ه٦٤٨(علي بن فتوح بن حسني األزدي، القرشي، تويف سنة 

  .)١(ومن الذين أكثر األخذ عنه اإلمام القرطيب
عبد املعطي بن حممود بن عبد املعطي بن أيب الثناء اللخمي، تـويف سـنة   : أبو حممد -ج

شرح الداللة على فوائد "قائق كتب منها كان فقيهاً مالكياً، زاهداً متصوفاً، وله يف الر) ه٦٣٨(
  .)٢(وغريها" الرسالة

أبو علي احلسن بن حممد ابن الشيخ أيب الفتوح حممد بن حممد البكري : صدر الدين -د
، حمدث ولد يف دمشق ورحل يف طلب العلم مسع من اإلمام ابـن الصـالح   )ه٦٥٦(تويف سنة 

، "األربعني البلديـة "امسه مصنف  بالة املنصورة لهرطيب باجلزيرة قوالربازيل وغريمها ومسع منه الق
  .)٣(وغريها

بـابن  (أبو احلسن علي بن هبة اهللا بن سالمة املسلم اللخمي املعـروف  : اء الدين -ه
، وكان شافعي مفتياً مقرئاً وتوىل اخلطابة جبـامع القـاهرة روى   )ه٦٤٩(تويف سنة ) اجلميزي

  .)٤(كرمةالكثري من احلديث يف بلدان منها مكة امل
وللقرطيب رمحه اهللا مشايخ آخرون غري ما ذكرنا وهذه داللة علمه وكثـرة رحالتـه يف   

  .طلب العلم ومالزمته للمشايخ واكتفينا بذكر أبرزهم جتنباً اإلطالة
  تالميذه: ثالثاً

  :تالميذ أخذوا عنه ومنهم) رمحه اهللا(طيب رلإلمام الق
العلوم وروى عنه باإلجـازة وكـان عاملـاً    شهاب الدين أمحد، تلقى من أبيه : ابنه -أ

  .)٥(مشاركاً بالفنون

                                 
 ).٢٣/٢٣٧(سري أعالم النبالء، : انظر )١(
 ). ٤/١٥٥(األعالم، : انظر )٢(
 ). ٢/٢١٥(السابق املرجع : انظر )٣(
 ). ٥/٣٠(املرجع السابق : انظر )٤(
القـرطيب ومنهجـه يف   "، وقد قال القصيب زلط يف كتابـه  )وما بعدها ٧٩ص (طبقات املفسرين، للسيوطي، : انظر )٥(

إن ابن القرطيب هو نفسه أمخد بن فرج اللخمي الشافعي وهذا خلط فإن هذا ال يتفق مع كونـه ابـن   ) ٤٢ص " (التفسري
 ).  ٨/٢٦(كتاب طبقات الشافعية، : وانظر . رطيب وأن أمحد اللخمي من إشبيلية ونـزل بدمشق إىل غري ذلكالق



 

مسع ) ه٧٠٩(إمساعيل بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الصمد اخلراستاين، تويف سنة  -ب
  .)١(من السخاوي وابن عساكر وكان ذا خلقٍ جم

كـان  ) ه٧٠٨(أمحد ابن إبراهيم بن الزبري الثقفي، الغرناطي، تويف سنة : أبو جعفر -ج
اإلعالم مبن خـتم بـه   "افظاً حجةً، شيخ القراء واحملدثني يف األندلس له مصنفات كثرية منها ح

  .)٢("القطر األندلسي من األعالم
حممد ابن اإلمام كمال الدين أيب العباس أمحد بن أمني الدين بن حممد ابـن  : أبو بكر -د

اً على مذهب اإلمام مالـك  كان فقيه) ه٦٨٦(احلسن بن امليمون القسطالين املصري، تويف سنة 
  .)٣(أخذ عن علماء كثر وعلماء مبكة املكرمة وغريها من البلدان) رمحه اهللا(

) السـطرجبي (أمحد بن أيب السعود بن أيب املعايل البغدادي املعروف بـ : ضياء الدين -ه
  .)٤(من بغداد أجازه القرطيب مبناولة كتاب التذكرة

م القرطيب ومل يذكر يف الكتب اليت ترمجت له غريهم فهؤالء اخلمسة فقط هم تالميذ اإلما
ولعلَّ من أهم األسباب لذلك أنه بعد أن خرج من األندلس مكسور القلب علـى  ) رمحهم اهللا(

احتالهلا ومتكن األعداء عليها انعزل عن خمالطة الناس فبقي إىل آخر حياته يف الصعيد إىل أن مات 
  .)٥(رمحه اهللا

  
  
  
  
  

  
  

                                 
 ).١/٣٧٩(الدرر الكامنة، : انظر )١(
 ). ٨٤ -١/٨٣(األعالم، : انظر )٢(
 ). ٧/٣٧٣(انظر النجوم الزاهرة،  )٣(
 ). ٩٤ص(اإلمام القرطيب، : انظر )٤(
 ). وما بعدها ٨٧ص (شيخ أئمة التفسري، اإلمام القرطيب : انظر )٥(
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  املبحث الثالث
  مكانته وآثاره العلمية

  مكانته العلمية : املطلب األول
حاً يف التكلم عن مكانة علمية رفيعة وهذا ما رأيناه واض) رمحه اهللا(كانت لإلمام القرطيب 
  .شيوخه الذين أخذ منهم وتالميذه الذين تتلمذوا على يديهعلمه وطلبه للعلم ومن خالل 

مبناصب تقلـدها  ) رمحه اهللا(وكذلك اشتهر القرطيب بكتب وتصانيف ألَّفها ومل يشتهر 
عليه كل الذين ترمجوا له ووصفوها بالصالح  وإنه من أهم أسباب ذلك زهده وورعه، حيث أثىن

كان من عباد اهللا الصاحلني، والعلماء العـارفني الـورعني،   : (والعرفان فقد قيل عنه يف الديباج
  .)١( )املشغولني مبا يعنيهم من أمور اآلخرة الزاهدين يف الدنيا

ى كثـرة  له تصانيف مفيدة، تدل عل: (بقوله" فوات الوفيات"كذلك أثىن عليه صاحب 
  .)٢( )اطالعه ووفور علمه منها تفسري الكتاب العزيز

صاحلاً وورعاً وعاملاً، والذي يتتبع كالمه جيد يف تفسريه هـذه  ) رمحه اهللا(وهكذا كان 
ه ال سيما التقى بعلمائالروح وهذا الصالح، وهذا طبيعي ملن جالس الصاحلني يف عصره آنذاك و

رمحهـم اهللا  (فصبغ ذلك على عبادام وأخالقهم ا يف العلم معنووأم كانوا من العلماء الذين أ
  .املستقاة من كتاب اهللا وسنة نبيه ) تعاىل

يف ) ه٦٧١(تـويف سـنة   ) رمحه اهللا(وقد أمجعت كتب التراجم على أن اإلمام القرطيب 
  .)٣(مصر مبنية بين خصيب ليلة االثنني التاسع من شوال

فرمحـة اهللا   )٤( )أرض السلطان(يا يف مكان يسمى وقربه معروف إىل اليوم يف مصر باملن
  .على إمامنا القرطيب وجعلنا من السائرين على دربه

                                 
 ). ٢/٦٥(طبقات املفسرين، للداودي : انظر )١(
 ). ١/٢٩٨(فوات الوفيات،  )٢(
 ).٧٩ص (طبقات املفسرين، للسيوطي، : انظر )٣(
 ). ٣٠ص (القرطيب ومنهجه يف التفسري، : انظر )٤(



 

  آثاره العلمية: املطلب الثاين
القرطيب كانت ما بني توجه إىل اهللا وعبادة وتصـنيف   ذكرت كتب التراجم أن أوقات

  .)١(تدل على إمامته وفضله وكثرة إطالعه وأن له مؤلفات
تباً يف خمتلف الفنون اإلسالمية والعربية كالتفسري واحلديث والفقه والزهـد  له كفوجدت 

  .واملوعظة واللغة وكثري منها يعد موسوعة يف فنه
ومن هذه التصانيف ما هو مطبوع وما هو خمطوط وما قد فقد فلم يعثر عنـه سـأتكلم   

  :عنهن بإجياز
  مؤلفاته املطبوعة: أوالً

املبني ملا تضمن من السنة وآي الفرقان، وهذا هو املشـهور  اجلامع ألحكام القرآن و -أ
  .)٢(إن امسه الكامل هو الذي ذكرناه اعتماداً على ما ذكره القرطيب يف التذكرةبتفسري القرطيب، و

  .)٣(التذكار يف فضل األذكار -ب
  .)٤(التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة -ج
  .)٥(فاسد واألوهام وإظهار حماسن دين اإلسالماإلعالم مبا يف دين النصارى من امل -د
  .)٦(قمع احلرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكسب والصناعة -ه

                                 
 ). ٣٩ص (طبقات املفسرين، للسيوطي، : انظر )١(
 ). وغريها من الصفحات ٣٨٨، ١٨٦و  ١١٢ص (رة، التذك: انظر )٢(
 ).  ٢/٦٦(طبقات املفسرين، للداودي، : انظر )٣(
 ). ٨/٢٤٠(معجم املؤلفني، : انظر )٤(
 ). وما بعدها ١/٣٨٧(و تاريخ األدب العريب، ) ٢/٣٩٥(إظهار احلق، : انظر )٥(
 ). ٢/١٢٩(هدية العارفني، : انظر )٦(



 

  مؤلفاته املخطوطة: ثانياً
  .)١(رسالة يف ألقاب احلديث -أ

  .)٢(األسىن يف شرح أمساء اهللا احلسىن وصفاته العليا -ب
  .)٣(الة والسالماألعالم يف معرفة مولد املصطفى عليه الص -ج
  .)٤(املقتبس يف شرح موطأ اإلمام مالك بن أنس -د
  .)٥(املصباح يف اجلمع بني األفعال والصحاح -ه

  مؤلفاته املفقودة: ثالثاً
  .)٦( )وشرحها مجع فيها أمساء النيب (أُرجوزةٌ،  -أ

  .)٧(شرح التقصي -ب
  .)٨(منهج العباد وحمجة السالكني والزهاد -ج
  .)٩(قراءة أهل الكوفة والبصرة والشام واحلجازاالنتهاز يف  -د
  .)١٠(اللمع اللؤلؤية يف شرح العشرينات النبوية -ه

                                 
 ). ١/٧٣٧(رد، تاريخ األدب املف: انظر )١(
 ). ١٤/٨٦(و ) ٢/١٩١(و ) ١/٥٦(اجلامع ألحكام القرآن، : انظر )٢(
 ). ٢/١٢٩(هدية العارفني، : انظر )٣(
 .ولكن مل يذكره أحد من الذين ترمجوا له. وغريها) ١٤/٣٠(و ) ٣/٩(و ) ١/١٧٣(اجلامع ألحكام القرآن، : انظر )٤(
 ). ١/٧٣٧(تاريخ األدب العريب، : انظر )٥(
 ). ٣١٧ص (الديباج، : انظر )٦(
 ).٢/٤٩(نفح الطيب، : انظر )٧(
 . ومل ينسبه أحد من املترمجني له) ١٥/٢١٦(اجلامع ألحكام القرآن، : انظر )٨(
 ). ٢٩ص (ذكره القرطيب يف التذكار،  )٩(
 ). ١/٧٣٧(تاريخ األدب العريب، : انظر )١٠(
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  املبحث الرابع
  اجلانب اللغوي يف تفسري القرطيب

  مصادره اللغوية يف تفسريه : املطلب األول
القرطيب يف تفسريه كثرية فمنها ما هو إسالمي ومنها ما تعلق بالعربيـة  العلوم اليت مجعها 
مصنفاً مهماً يف علم من العلوم إال وأخـذ  ) رمحه اهللا(الشعر، فلم يترك كاللغة والبالغة والنحو و

   .منه أو اطَّلع عليه ولكننا سنقف مع ما حنتاجه مما يتعلق باجلانب اللُغوي
وطريقة نقله إما من عامل من العلماء دون أن يذكر كتابه وإما مـن الكتـب املعتمـدة    

  .والبارزة يف موضوعها
  :هذه الكتب اليت أخذ عنها اجلانب اللغوي وهي وسأكتفي بذكر بعض من

وهو أول معجم عام يف  )٢(ذكره القرطيب يف تفسريه )١(هو للخليل الفراهيديو: العني -١
العربية، بل هو من املعجمات األوىل يف اللغات اإلنسانية ومادة عريقة ملـن جـاء فصـنف يف    

مـا  : ((حيث قال) الكاللة(ه يف معىن ونقل عنه القرطيب من ذلك ما ذكر )٣(العمجمات العربية
رأيتهم إال وقد تواطئوا وأمجعوا على أن الكاللة من مات ليس له ولد وال والد، وهكـذا قـال   

  .)٤( ))صاحب كتب العني
وهو كتاب مهم يف الناحيـة اللغويـة    )٥(وهو لإلمام الزجاج: معاين القرآن وإعرابه -٢

عبد اهللا القرطيب حيث نقل عنه الكثري مـن املسـائل    واعتمد عليه ممن جاء بعده ومن هؤالء أبو
الصالة من اهللا عز وجـل  : قال الزجاج: ((اللغوية ومن ذلك ما ذكره يف معىن الصالة حيث قال

  .)٦( ))الغفران والثناء احلسن

                                 
مؤسس علم العروض وأول من وضع معجـم  ) ه١٠٠(ي ولد سنة أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي البصر )١(

 ). بغية الوعاة: (ينظر. من يوم اجلمعةه )١٧٣(للعربية هو العني من أهم علماء املدرسة البصرية يف العراق تويف سنة 
 ).  وغريها ٥٢و  ١٤و  ٥/٧٦) (اجلامع ألحكام القرآن(ينظر  )٢(
 ). ٨ - ٧/ ١(مقدمة احملققني، ) العني(ينظر  )٣(
 ).  ٥/٢٧٩(والعني ) ٥/٧٦(، )اجلامع ألحكام القرآن(ينظر  )٤(
 ).   ١٢١ص(طبقات النحويني واللغويني، : ز ينظره٣١٥وهو إبراهيم بن السري الزجاج، من كبار النحاة، تويف سنة  )٥(
 ).  ٢/١٧٧(اجلامع ألحكام القرآن، : انظر )٦(



 

هو أول كتاب رتبت مفرداته ترتيبـاً   وهذا الكتاب )١(وهو البن فارس: جممل اللغة -٣
ف الثالثة األوىل من الكلمة ويعترب هذا العمل مزيداً من نوعه قياساً مبا ألِّف يف هجائياً على احلرو
  .املعجمات العربية

اإلشارة   وال بد منه )٢(مؤلف هذا الكتاب هو اجلوهري: تاج اللغة وصحاح العربية -٤
احبه فيه إنه أول معجم يف العربية التزم ص: (إىل بعض ما قاله بعض العلماء عن هذا الكتاب قالوا

  .)٣()"الصحاح"الصحيح واقتصر عليه ولذا مسي بـ 
من العلماء فيما يتعلق أخذ كذلك عن كثري ) رمحه اهللا(وكما أسلفنا فإن اإلمام القرطيب 

  :باجلانب اللغوي سأكتفي بذكر بعضهم جتنباً اإلطالة فمنهم
رمحه ) ه٦٩(سنة وامسه ظامل بن عمرو واضع النحو العريب، تويف : أبو األسود الدؤيل -١

  .)٤(اهللا
) صر(ذلك ما جاء يف حديثه عن معىن أخذ عنه اإلمام القرطيب شيئاً من اآلراء اللغوية من 

  .)٥( )هو بالسريانية التقطيع: عن أيب األسود الدؤيل: ((حيث قال
وهو أبو اخلطّاب قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزير السدوسي البصري، تويف : قتادة -٢

وكان ضريراً وأكمه، رمحـه   وكان مفسراً متمكناً وحافظاً حلديث النيب ) ه١١٨-٦١(سنة 
  .)٦(اهللا

ونقل عن اإلمام القرطيب عدداً من أراءه اللغوية وخباصة شرحه للمفردات حيث قـال يف  
  ):فَصلْنا(كلمة 

  .)٧( ))بينا وقدرنا: فصلنا: قال قتادة((

                                 
 ).  ١/٣٥(وفيات األعيان، : ، ينظر٣٩٥، من أئمة اللغة، تويف سنة وهو أمحد بن فارس بن زكريا، أبو احلسني )١(
 ).  ٤/٢٠٧(النجوم الزاهرة : ينظر. ٣٩٣إمساعيل بن محاد أبو نصر اجلوهري إمام يف اللغة، تويف سنة  )٢(
لك هو اإلمـام  وذكَر أن الذي قال ذ). ٨١ص(وأيب عبد اهللا وجهوده يف النحو واللغة ) ١/٩٧(املزهر يف علوم اللغة  )٣(

 .  السيوطي
 ).  ١/٢٤٠(وفيات األعيان،  )٤(
 ).٢/٢٥٤(ينظر اجلامع ألحكام القرآن،  )٥(
 ). ٥/١٨٩(ينظر األعالم  )٦(
 ).  ٧/٤٧(ينظر اجلامع ألحكام القرآن  )٧(



 

بن عبد ايد أبو اخلطاب املعـروف بـاألخفش    وهو عبد احلميد: األخفش الكبري -٣
  .)١( )ه١٧٧(الكبري تويف سنة 

على ) أرض(ونقل عنه عدداً من آرائه يف اللغة مثال ذلك ما ذكره من أن العرب جيمعون 
 ))أرض وآراض مثل أهل وآهال: زعم أبو اخلطاب األخفش أم يقولون: ((حيث قال) أفعال(

)٢(.  

                                 
 ).   ٣٥ص(ينظر طبقات النحويني واللغويني   )١(
 ).  ١/٢٠٢(ينظر اجلامع ألحكام القرآن  )٢(



 

  ملسائل اللغوية مقترنة بالقراءات القرآنيةذكره ا: املطلب الثاين
  ].٣٠: يس[   M;  :  9 L : مثال ذلك وقوفه رمحه اهللا عند قوله تعاىل

. )١(منصوب ألنه نداء نكرة وال جيوز فيه غري النصب عند البصـريني ) حسرةً(وذكر أن 
  .وهذا رد بعض اللغويني على البعض اآلخر فأتى ا هنا

الذي زعم أن االختيار النصب ولو رفعت النكـرة   )٣(للفراء )٢(النحاس وابوهذا هو ج
  .)٤(املتصلة بالصلة كان صواباً

  .هذه الكلمة من اهللا ةوهذا الكالم اقترن باختالف القراءات القرآنية يف قراء
ألنه يرفع النكرة احملضة ويرفع ما  ويف هذا إبطال باب النداء أو أكثره: حيث قال النحاس

ف يف طوله وحيذف التنوين متوسطاً ويرفع ما هو يف املعىن مفعول بغـري علـة   هو مبنـزلة املضا
  .)٥(أوجبت ذلك

     

                                 
 ).٢/٧١٨(إعراب القرآن للنحاس، ينظر  )١(
طبقـات  : ينظـر ) ه٣٣٨(هو أمحد بن حممد أبو جعفر النحاس النحوي املصري أخذ عن املربد والزجاج تويف سنة  )٢(

 ).٢٣٩ص (النحويني  واللغويني، 
: ينظـر )  ه٢٠٧(نة هو حيىي بن زياد بن عبد اهللا أبو زكريا املعروف بالفراء، إمام الكوفة يف العراق يف النحو تويف س )٣(

 ).  ٢/٣٣٣(بغية الوعاة 
 ). ٢/٣٧٥(معاين القرآن للفراء،  )٤(
 ).١٥/٢٢(اجلامع ألحكام القرآن،  )٥(



 

  اعتماده على املسائل اللغوية يف بيان األحكام الشرعية: املطلب الثالث
من تلك األمور اللغوية واليت سببت اختالف الفقهاء بسبب اخـتالف معناهـا كلمـة    

)رص(و ) حرصعز وجل يف قوله) اُح : M¬  «     ª  ©  ¨  § L ]فـاتفقوا  ] ١٩٦: البقرة
على أن املراد م١(منعه العدو الوصول ملكة ن(.  

فمنهم من قالوا تدل على العدو واملرض وإىل هذا ذهب احلنفية ومنهم من قال أن حصر 
  .)٢(حصر للعدو وال يدخل املرض فيها وهم احلنابلة واملالكية والشافعيةللمرض وأُ

                                 
 ). ٣٧٣ - ٢/٣٧١(اجلامع ألحكام القرآن،  )١(
 ).١/٢٦٨(، وأحكام القرآن للجصاص )وما بعدها ٢/٣٧٣(ينظر اجلامع ألحكام القرآن   )٢(



 

  استشهاده بالشعر: ملطلب الرابعا
استخدم القرطيب الشعر يف تفسريه كثرياً لو أراد باحث أن يتقصى ذلك كله لطـال بـه   

  .املقام وضاق عن استيعابه
  :ذلك مثالً فمنخمتلفة وخاصة بيان املعىن اللغوي وكان رمحه اهللا يذكر األشعار ألغراض 

  : بالشعر فقال) ريبال(ن معاين بي) ال ريب فيه: (يف قوله تعاىل
  :قال احد الشعراء. الشك: ويف الريب ثالث معان أحدمها

  ليس يف احلق يـا أميمـة ريـب   
  

  إمنا الريب مـا يقـول اجلهـول     
  .قال آخر. التهمة: وثانيهما   

  بثينة قالـت يـا مجيـل أربـتين    
  

  فقلت كالنـا يـا بـثني مريـب      
  :قال. احلاجة: وثالثهما   

  قضينا مـن امـة كـل ريـب    
  

ــيوفا    ــا الس ــرب مث أمجعن   )١(خي
  . العون واالنتصار: النصر: وكذلك عندما تكلم عن معىن النصر حيث قال  

  : أتيتها، قال الشاعر: نصرت أرض بين فالن: اإلتيان، يقال: والنصر
  إذا دخل الشهر احلـرام فـودعي  

  
  بالد متيم وانصـري أرض عـامر    

  :والنصر العطاء، قال  
ــطرا  ــطرن س ــطار س   إين وأس

  
ــراً     ــر نص ــا نص ــل ي   )٢(لقائ

  .اً لإلطالةبناً ولكين اقتصرت على هذه اآلية جتوقد تكلم القرطيب واستشهد بالشعر كثري  

                                 
 ). ٢٧٠ص(، والقرطيب ومنهجه يف التفسري )١/١٥٩(جلامع ألحكام القرآن ينظر تفسري القرطيب ا )١(
   ).وما بعدها ١/٣٨٠(اجلامع ألحاكم القرآن  )٢(



 

  داللة األلفاظ عند القرطيب: املطلب اخلامس
ال ريب أن داللة األلفاظ موضوع ذو أمهية يف اجلانب اللغوي واللفظ إما يدل على معىن 

  .ال معىن لهوإما إن يكون لفظ مهمل 
اللُغة ال تكون لغة إال إذا كان هلـا   اللفظ الذي يدل على املعىن ألننا هو ببحثوما يعنينا 

  .معىن
  :وسأتكلم عن بعض من هذه الدالالت املهمة لأللفاظ ومنها

هو اللفظ الواحد الدال على أكثر من معىن داللة على السـواء   :املشترك اللفظي -أوالً
  .)١(عند أهل تلك اللّغة

حيث قـال  ) املشترك اللفظي(والقرطيب ذكر هذه الظاهرة يف تفسريه وقال عنها بأا من 
إن العـرش  ]: ٥٤: سورة األعراف[  M  b  a  `  _L : مثالً من تفسريه لقول اهللا عز وجل

... العرش سرير امللك  ... من واحد لفظ مشترك يطلق على أكثر: العرش: (لفظ مشترك فقال
طيها باخلشـب  : البيت وعرش القدم ما نتأ يف ظهرها وفيه األصابع وعرش البئروالعرش سقف 

اسـم ملكـة   : والعرش.... بعد أن يطوي أسفلها باحلجارة قدر قامة فذلك اخلشب هو العرش 
  .)٢( )امللك والسلطان: والعرش

  :M  0    /  .L : قال يف تعليقه عل قوله تعاىل: وكذلك كلمة الدين
: على األعمال واحلساب ا كذا قال ابن عباس وغريه يدل عليه قوله تعاىل اجلزاء: الدين

 M  £  ¢  ¡  �  ~L ]٢٥: النور.[  
ومعاين هذه الثالثة متقاربـة  ... ومنه الديان يف صفة الرب، أي اازي ... أي حسام 

  .فعلى هذا هو لفظ مشترك، ويطلق الدين على العادة والشأن... 
  *كدنيك من أم احلويرث قبلها* 

فإذن صارت كلمة الدين عدة معاين كما رأينا يف كلمة العرش وقال إا مـن املشـترك   
  .)٣(اللفظي

                                 
 ). ١/٣٦٩(املزهر يف علوم اللغة  )١(
 ). ٧/٢٢٠(اجلامع ألحكام القرآن  )٢(
  ).١٤٥ - ١/١٤٣: (اجلامع ألحكام القرآن  )٣(



 

  ].١: النساء[  M  >  =        <  ;  :L يف تفسريه  عندما قال: وكذلك كلمة الرقيب
  .مبعىن فاعل: أي حفيفاً، قيل: فقال رقيباً

رقبت أرقـب رقبـة   : واملنتظر، تقولاحلافظ : تعاىل، والرقيبفالرقيب من صفات اهللا 
املكان العايل املشرف الذي يقف عليه من يراقب شـيء مـا أو   : إذا انتظرت، واملرقب: ورقباناً
  .اهلالل

  .)١(وهكذا نراه أورد هذه املعاين املتعددة للرقيب وصرح أا من املشترك
    

                                 
  ).٨- ٥/٧: (اجلامع ألحكام القرآن  )١(



 

  األضداد: ثانياً
البيـاض والسـواد، والسـخاء    : ، وضد كل شيء ما نافاه مثلمجع ضد: األضداد لغةً

  .)١(والبخل، واجلنب والشجاعة
لفظ يطلق على املعىن ونقيضه وذلك كاجلون لألسود واألبـيض، وكاجللـل   : اصطالحاً

  .)٢(للعظيم واهلين من األمور
د يف لغتنـا  أقر بوقوع األضـدا  ممن) رمحه اهللا(وال بد من اإلشارة إىل أن اإلمام القرطيب 

  :ثالث أمثلة منهاوأتى بكثري من األضداد يف تفسريه سأكتفي بذكر 
: ، قال]١٧: سورة التكوير[   M    c     b  aL : عند وقوفه أمام قوله تعاىل: عسعس -أ

وغريه، عسـعس   )٤(حكاه اخلليل. أدبر) عسعس(أمجع املفسرون على أن معىن : )٣(قال الفراء((
هو من األضداد واملعنيان يرجعان لشيء واحد وهو ابتداء الظالم يف أولـه  . وأدبرأالليل إذا أقبل 

  .)٥(وإدباره يف آخره
، ]٣٨: سـورة الفرقـان  M  \  [L  ] : قال يف تعليقه على قوله تعاىل: الرس -ب

  .)٦( )بينهم، فهو من األضداد سستبني الناس واإلفساد أيضاً وقد ر اإلصالح: الرس(
 M  ³  ²  ±  °  ¯  ®    ¬  «L : قال يف تعليقه علـى قـول اهللا  : إرتاب -ج

  ].٤: الطالق[
  .)٧(تيقنتم وهو من األضداد يكون شكاً ويقيناً كالظن: إن ارتبتم، أي شككتم، وقيل

                                 
 ). ١/١(األضداد يف كالم العرب، : ينظر )١(
 . للدكتور حممد حسني آل ياسني) ٩٩ص(األضداد يف اللغة، : ينظر )٢(
 ). ٣/٢٤٢(معاين القرآن للفراء،  )٣(
  ). ١/٧٤(العني،  )٤(
 ).١٩/٢٣٨(اجلامع ألحكام القرآن،  )٥(
 ). ١٣/٣٣(اجلامع ألحكام القرآن،  )٦(
  ).١٨/١٦٣(لقرآن، اجلامع ألحكام ا )٧(



 

  املترادفات: ثالثاً
ومها لفظان أو أكثر يدالن على معىن واحد بشرط اتفاقهما يف البيئة اللغوية والعصر وأن 

  .)١(كون تلك الداللة نتيجة تطور صويت ألحدمها على اآلخرال ت
واإلمام القرطيب أقر بوقوع الترادف يف تفسريه وقليالً ما كان يذكر مصطلح التـرادف  

  .معىن واحدويعرب عنه بقوله لفظني جاءا يف 
  :ومن أمثلة ذلك

نـهما  فرقـة فرقـت بي  : ذكر عندما حتدث عنهما أن العلماء فرقتان: البخل والشح -أ
  .)٢(األخري هو الصحيح إن الشح هو البخل فقال عن: قالت وأخرى

واألظهر أما مبعىن : (ذكر القرطيب أن هناك من فرق بينهما مث قال: السالم والتحية -ب
] ٤٤: سـورة األحـزاب  [   M$  #  "  ! L : ودليله قول اهللا تبارك وتعـاىل  )٣( )واحد

  .)٤(فالتحية هي السالم
تكلم عن هذه األلفاظ وقال إا من املترادفات فقال حيـث  : أكَّب، واظبحرض،  -ج

فالناً على كذا إذا أمرته به وحارض فالن على األمر وأكَّـي وواضـب مبعـىن    حرضت : يقال
  .)٥(واحد

                                 
 . ٢٨٤فصول يف فقه العربية، ص  )١(
 . ٤/٢٩٣اجلامع ألحكام القرآن، : بنظر )٢(
 ). ١٣/٨٤(املصدر السابق  )٣(
 . املصدر نفسه )٤(
   ).٥/٢٩٣(املصدر السابق  )٥(



 

  احلقيقة وااز: رابعاً
ن لتني وبـي يف تفسريه بالداللة احلقيقة واازية وميز بني الـدال ) رمحه اهللا(أتى القرطيب 

  :الغرض من استعمال ااز ومن أمثلة ذلك
 ]١١٤: املائـدة [ M      +  *  )  (  'L : عند تفسريه لقول اهللا تعـاىل : الطعام -أ

ويسمى الطعام مائدة جوازاً ألنه يؤكـل  ... املائدة هو اخلوان الذي يؤكل عليه الطعام : ((فقال
  .)١( ))على املائدة
:  قال القـرطيب  MN  M   L  K  J L : ه لقول اهللا عز وجلعند تفسري: التولية -ب

تفعل وأصله اإلعراض واإلدبار عن الشخص باجلسم مث اسـتعمل يف اإلعـراض عـن    : توىل((
  .)٣( ))واملعتقدات واألديان اتساعاً وجمازاً )٢(األوامر

]: ٧٤: البقـرة [ Mª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤ L :  قال يف تعليقه على اآلية: اهلبوط -ج
  .منها وترديهاإن من احلجارة ما هو أنفع من قلوبكم خلروج املاء ((

ما تردى حجر من راس جبل وال تفجر ر من حجر وال خرج ماء إال : (()٤(قال جماهد
  ...)).من خشية اهللا 
: لفظة اهلبوط جماز، وذلك عن احلجارة ملا كانت القلوب تعترب خبلقها تاجرة، أي: وقيل

  .على شرائها تبعث من يراها
كل ما قيل حيتمله اللفظ واألول صحيح فإنه ال ميتنـع أن يعطـي   : قلت: ((فقال إمامنا

  .)٥())بعض اجلمادات املعرفة فيعقل كالذي روي عن اجلذع الذي كان ستند إليه رسول اهللا 

                                 
 ). ٦/٣٦٧(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
 ). ٥٣٤ص (املفردات يف غريب القرآن  )٢(
 ). ١/٣٣٨(القرآن  اجلامع ألحكام )٣(
 ).٦ص (سيق ترمجته   )٤(
 ).١/٤٦٥(اجلامع ألحكام القرآن  )٥(



 

  ألفاظ لغوية غري داللية: املطلب السادس
لـذلك وهـذا   ) رمحه اهللا(لقرطيب اختلفت لغات العرب وتطرق ا: لغات العرب: أوالً
  :ينقسم إىل أنواعاالختالف 

  :االختالف يف داللة األلفاظ -أ
M  t : فقد ذكر القرطيب ذلك من تفسريه فمثالً عندما قال يف تفسري قول اهللا عز وجل

  uL  ]١(عن ابن عباس) الهون معرضون(أي ] ٦١: النجم(.  
غين لنا فكانوا إذا مسعوا : سمد لنا أي: يقال هو الغناء بلغة احلمري،: عنه )٢(وقال عكرمة

  .)٣(القرآن يتلى تغنوا ولعبوا حىت ال يسمعوا
فقد بين القرطيب أن السامد احلمري داللة على املغين ويدل على احلد أو اخلمـول تـارة   

  .)٤(وتارة
  ]٣: البقرة[   M  4  3  2L وكذلك يف قوله اهللا 

رزقاً والرزق العطاء، والرازقية ثياب كتان بـيض   الرزق مصدر رزق يرزق: حيث قال
  .املرة الواحدة كما يف الصحاح مادة رزق: أخذوا أرزقاهم والرزقة: وارتزق اجلند

: الواقعة[  M  ;  :  9  8L وهو قول اهللا . الشكر: وقيل الرزق بلغة أزد شنوءة
  .)٥(أي شكركم التكذيب، ويقول رزقين، أي شكرين] ٨٢

  .رق يف إطالق الرزق والداللة على معناها يف لغات العربفإذن تبني الف
  ]٥٧: البقرة[  Mº  ¹  ¸  ¶ L وهكذا يف كلمة السلوى 

  .السماين نوع من أنواع الطيور: فقيل السلوى هو

                                 
ولد قبل اهلجرة ) ٦٨ت ( هو عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب الصحايب اجلليل ابن عم رسول اهللا : احلافظ املفسر )١(

 ). ٣/٣٣١(ظر سري أعالم النبالء ين» اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل « : بثالث سنني ودعا له النيب بقوله
احلافظ املفسر أبو عبد اهللا عكرمة القرشي املدين الرببري حدث عن ابن عباس وعائشة وأيب هريرة وابن عمر وعلـي   )٢(

ينظر سري أعالم النـبالء  ) ١٠٤(وقيل ) ١٠٥(رضي اهللا عنهم وآخرون، وكان من سكان املدينة أبيض اللحية  تويف سنة 
)٣٥ - ٥/١٢(. 
 ). ١٧/١٢٣(ينظر اجلامع ألحكام القرآن  )٣(
 ). ٢٠٩(، والقرطيب ومنهجه يف اللغة والنحو ص )مادة مسد(الصحاح  )٤(
  ).١/١٧٨(اجلامع ألحكام القرآن  )٥(



 

  .وقيل هو العسل بلغة كنانة ألنه يسلى به وكذلك يف الصحاح
   . )١(ن ادعى أنه الطريالعسل من خالل رده على مفيتبني لنا أن القرطيب اختار 

  :االختالف يف بينة املفردات -ب
  :وينقسم إىل أقسام يكون منها وهي

  :اختالف يف احلركات -١
  .ومثال ذلك إبدال الفتحة كسرة

القريـة  : حيث قال] ٥٨: البقرة[  M  %  $  #  "  !L وهذا جاء يف تفسري قول اهللا 
بكسر (قريت املاء يف احلوض مجعته والقرية : منهاجتمعت و: املدينة مسيت بذلك ألا تقرت، أي

  .)٢(لغةُ اليمن) القاف
  : اختالف يف عدد احلروف -٢

ساكن الياء مبعىن واحد ومها لغتان فالذي زاد ) ميت(املشدد الياء و ) ميت(ومثاله كلمة 
  .)٣(باحلرف مل يؤدي إىل زيادة يف املعىن على ارد

  : اختالف يف ترتيب احلروف -٣
حيث ] ٨٠: يوسف[  M  1  0  /L : عن قوله تعاىل) رمحه اهللا(ومثاله يف حديثه 

  .)٤( ))فلما يئسوا من رد أخيهم: أيِس ويئس لغتان، أي: قال قوم: ((قال
] ٤٧: النسـاء [ M  b  a  `  _  ^L يف قوله جل وعال ) طمس وطسم(وكذلك 

احمـي،  : طمس األثر وطسم، أي: قالطمس، ي: يقال يف الكالم طسم ويطسم مبعىن: حيث قال
  .)٥(أهلكها: أي] ٨٨: يونس[ M   Î  Í  Ì  ËL : كله لغات، ومنه قوله تعاىل

  : ترجيح القرطيب لبعض لغات العرب -ج
اآلخر يف تفسريه اجلـامع  عدداً من لغات العرب على البعض ) رمحه اهللا(القرطيب  رجح

  :ألحكام القرآن ومثال ذلك
                                 

   ).١/٤٠٧(املصدر السابق  )١(
 ). ١/٤٠٩(انظر اجلامع ألحكام القرآن  )٢(
 ). ٧/٣٥٠(املصدر السابق  )٣(
 ). ٩/٢٤١(ق املصدر الساب )٤(
   ).٥/٢٤٤(اجلامع ألحكام القرآن  )٥(



 

قـرأ نـافع محـزة    : ((حيث قال يف تفسريه هلا] ٩٦: الكهف[ M ß   L : قوله تعاىل
وهي قراءة عمر بن اخلطاب وعمر بـن   )١(بفتح الصاد وشدها وفتح الدال) الصدفني(والكسائي 
  .)٥(وهي لغة متيم )٤(ألا أشهر اللغات )٣(وهي اختيار أبو عبيدة )٢(عبد العزيز

أربع لغات فيها إحداها بفتح الالم وضم  حيث قال بوجود) لدن(وذكر كذلك يف كلمة 
  .)٦(الدال وجزم النون ووصفها بأا أفضح اللغات وهي لغة أهل احلجاز

وهذه اللغة هي لغة متـيم  ) أشهر اللغات(فنرى أن اإلمام القرطيب رجح هذه اللغة بقوله 
  .كما علمنا فيما سبق

                                 
 ). ٢١٥ص(وأبو عبد اهللا القرطيب وجهوده ) ٢/٣١٥(النشر يف القراءات العشر  )١(
ينظـر حليـة   ) ه١٠١(هو اخلليفة العادل الصاحل، عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم، أبو حفص، تويف سـنة   )٢(

 ). ٥/٢٥٣(األولياء 
 ). ١٩٢ص (، ينظر طبقات النحويني واللغويني )ه٢١٠(ملثين التميمي،من أعالم اللغة، تويف سنة معمر بن ا )٣(
 ). ١١/٦١(اجلامع ألحكام القرآن  )٤(
 . املصدر السابق نفسه )٥(
    ).٤/٢١(املصدر السبق  )٦(



 

  االشتقاق والنحت: ثانياً
املبحثني املهمني من مباحث اللغة يف تفسريه وسنذكر بعض ممـا  مر اإلمام القرطيب ذين 

  .ذكره القرطيب يف هذا اال خمتصراً رغبة يف اإلجياز
اعتىن القرطيب باالشتقاق العام وهو انتـزاع كلمة من كلمة أخرى مع تغيري : االشتقاق

  .على معىن األصل تشابه يف املعىن مع االتفاق على األحرف األصلية وداللة الثانيةوالصيغة 
  .)١(ضرب: كضارب من

  :ومن أمثلة ذلك يف تفسري اإلمام القرطيب
: قلـت : ((من األدمي فبعد أن تكلم عن اختالف العلماء يف هـذا قـال  ) آدم(اشتقاق 

  .)٢( ))الصحيح أنه مشتق من أدمي األرض
 فقال اختلفوا يف اشتقاق االسم على وجهني: ((من السمو، حيث قال) االسم(واشتقاق 

مشتقة من السمة وهي العالمة : هو مشتق من السمو، والعلو والرفعة وقال الكوفيون: البصريون
  .)٣())واألول أصح

فهو انتـزاع كلمة من كلمتني أو مجلة لتدل على جمموع مـا انتــزعن   : أما النحت
  .)٤(منه

تفسريه مـن  يف ) رمحه اهللا(وذكر ذلك اإلمام القرطيب . شتقاقوهو برأيي قريب من اال
  .)٥(ولكن مساه باأللفاظ املولّدة أي إا ليست أصل من اللغة) بالنحت(دون أن يسميه 

                                 
 ). ٢١٧ص (وأيب عبد اهللا القرطيب وجهوده ). ١/٣٤٦(املزهر يف علوم اللغة  )١(
 ). ١٠٤و  ١/١٠٣(ع ألحكام القرآن اجلام )٢(
 ).١/١٠١(اجلامع ألحكام القرآن   )٣(
 ). ١/٤٨٢(املزهر يف علوم اللغة  )٤(
 ). ٢١٩ص (أبو عبد اهللا القرطيب وجهوده  )٥(



 

دة هي كلمة من النحت ومساه كما قلنا باأللفاظ املولّ) محه اهللار(فمثال ما ذكره القرطيب 
ءت مبسمل، وهي لغة مولدة وقد جا: يقال ملن قال بسم اهللا: ((حيث قال يف تفسريه" البسملة"

  :يف الشعر كقول الشاعر
  لَقَد بسملَت ليلى غَـداةَ لَقيتهـا  

  
  )١(ويا حبذا ذاك احلبيـب املُبسـمل    

إذا أراد جعلت فداك و )) جعفل((إذا أراد حي على الصالة و )) احليعلة: ((وكذلك يقال  
  .)٢(أدام اهللا عزك)) دمعز((أطال اهللا بقاءك و )) طبقل((

                                 
 ).١/٩٧(اجلامع ألحكام القرآن : ينظر )١(
 .املصدر السابق نفسه  )٢(



 

  التعريب: ثالثاً
ف التعريب من قبل العلماء واحملدثني فأما العلماء فقالوا يف تعريفهعاستعمال العـرب  : ر

  .)١(ألفاظاً موضوعة ملعان يف غري لغتهم
  .)٢(هو اقتراض اللغة العربية من لغات أخرى سواء اتفق املعنيان أم ال: وأما احملدثون فقالوا

  .موقف القرطيب من ورود املعرب يف القرآن الكرمي -أ
تكلم اإلمام رمحه اهللا عن املعرب يف القرآن الكرمي، وأيد وقوعها فيه يف قسم من األلفاظ، 
وأن ما يؤيد ذلك سكوته عن التعليق عليها، ولكنه مع هذا مل يؤيد عن ما قاله بعـض العلمـاء   

  .)٣(بورود األعالم األعجمية
  .)٤(اء إىل إا من املعربوفسر الكثري من الكلمات باللغات املتوافقة يف حني أشاد العلم

ومما يزيدنا معرفةً من التعريب بعض األلفاظ اليت تناوهلا اإلمام القرطيب يف تفسريه واليت هلا 
  :صلة ذا البحث ومنها

  .امليزان يف لغة الروم: بضم القاف وكسرها" القٌِسطاس: "قال رمحه اهللا: سطاسالقُِ -١
  .)٥(كبرياً قاله الزجاجامليزان صغرياً كان أو : القسطاس: وقيل

  .)٧(العدل وكان يقول  لغةٌ رومية: القسطاس: )٦(وقال جماهد
٢- نهرـا   )٩(ورواية عن ابن عباس: )٨(قال الضحاك): ((رمحه اهللا(قال القرطيب : صأ

  .)١٠( ))عهنقَطِّ: لفظة بالنبطية معناه

                                 
 . للجواليقي) ٣ص(املعرب  )١(
 ). ٩ص (التعريي  التهذيب يف أصول )٢(
 ). ٦٩ - ١/٦٨(اجلامع ألحكام القرآن  )٣(
 ). ١٩/٣٩و  ١٦/١٥٢و  ١٠/٣٩٧(املصدر السابق  )٤(
 ).٨ص (سبقت ترمجته  )٥(
 ).٦ص (سبقت ترمجته  )٦(
 ). ١/٣٦٢(وتفسري جماهد رمحه اهللا ) ١٠/٢٥٧: (اجلامع ألحكام القرآن )٧(
ميـزان  : ينظر) ه١٠٥(فسر، مسع من سعيد بن جبري وأخذ عنه، تويف سنة الضحاك بن مزاحم أبو القاسم، تابعي، م )٨(

 ). ١/٤٧١(االعتدال 
 ). ٧ص (سبقت ترمجته  )٩(
 ). ٣/٣٠١(اجلامع ألحكام القرآن  )١٠(



 

ب وهو على بناء فعـل ألن  العر قال عنه يف تفسريه هو اسم أعجمي عربته: التنور -٣
   .)١(وليس يف كالم العرب نون قبل راء) تنر(أصل بناءه 
  موقف العلماء من ورود املعرب يف القرآن الكرمي -ب

  .)٢(إن مما اتفق العلماء عليه ورود أعالم أعجمية يف القرآن الكرمي
  :أما فيما غري ذلك فهم ثالثة أقسام وهي

مل يرد شيء من ذلك يف القرآن الكرمي وأن القرآن الكرمي : اقالوأهل العربية جمملهم  -١
عريب فصيح وأما ما ينسب إىل اللغات األخرى فهي ألفاظ تكلمت فيها العرب والفرس واحلبشة 

  .)٣(وغريهم
ورد ذلك يف القرآن الكرمي ولكن ال خترج من كون القـرآن عربيـاً   : الفقهاء قالوا -٢

  .)٤(مبيناً
الصواب مذهب يصدق القـولني  : ت بني القولني حيث قال بعضهمثالثة وفقفرقة   -٣

وذلك أن احلروف أصوهلا أعجمية كما قال الفقهاء ولكنها سقطت للعرب فاعرتبتها بألسـنتها  
مث نـزل القرآن واحلروف هذه اختلطـت   وحولتها عن ألفاظ العجم إىل ألفاظها فصارت عربية

  .)٥(صادق ومن قال أعجمية فهو صادق فهو بكالم العرب فمن قال إا عربية 
  .رمحه اهللا )٦(وهذا قول أبو عبيد

  
 وصلى اهللا عل سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  واحلمد هللا رب العاملني       

                                 
 ).٨٤ص( وينظر املعرب ) ٩/٣٤(اجلامع ألحكام القرآن   )١(
 ). ١/٩٧(اجلامع ألحكام القرآن  )٢(
 ).  ١/٦٨(اجلامع ألحكام القرآن  )٣(
 ). ١/٦٩(املصدر السابق  )٤(
 ).  ١/٦٨(، واحملرر الوجيز ) ٤ص(ينظر املعرب  )٥(
ينظـر طبقـات النحـويني واللغـويني     ) ه٢٢٤(وهو القاسم بن سالم اهلروي، حمدث لغوي أديب فقيه تويف سنة  )٦(
 ). ٢١٧ص(



 

  )) اخلامتة(( 
اجلـامع ألحكـام   "ويف اية هذه الرحلة مع اإلمام القرطيب رمحه اهللا من خالل تفسريه 

  .ها يف هذه اجلولة املباركةجتارة إىل أهم النتائج اليت استنتال بد من اإلش" القرآن
إن علم التفسري هو علم شامل لكل العلوم، فتجد فيه مثالً الفقه والعقيدة كما جتد  :أوالً

  .اللغة والبالغة وهكذا
ال بد على املنشغل يف التفسري أن يلتزم باخللق القرآين الرفيع حىت عند الرد علـى   :ثانياً

  ".رمحه اهللا"ف أو إبداء الرأي وهذا ما رأيناه عند اإلمام القرطيب املخال
علَّمنا اإلمام القرطيب من خالل رحلته وسفره من بالده ال سيما بعـد نكبتـه أن    :ثالثاً

طالب العلم ال بد أن يواصل طريقه العلمي مهما حاطت به من ظروف وذلـك للوصـول إىل   
  .علمه املقصد األمسى خبدمة دينه وبلده خالل

جيوز أن يتجرأ على تفسري كالم اهللا بدون علم وإملام بقواعد ال ال ميكن ألحد بل  :رابعاً
  ).رمحه اهللا(اللغة كما قال اإلمام جماهد 

وعليه فاألمر حيتاج إىل شديد تأن وورع عند التكلم والعمل ذا العلم وهذا الذي كان 
  ).رمحه اهللا(عند اإلمام 

ذا موسوعة ثقافية عالية بسبب تتلمذه على أكابر علماء ) رمحه اهللا(كان اإلمام  :خامساً
عصره آنذاك فهذا يدل على أن العلم خاصة املتعلق بكالم اهللا ال يؤخذ إال عن طريـق العلمـاء   

  .املختصني
اللغة هي أساس من أسس تفسري كالم اهللا ألن القرآن الكرمي احتـوى علـى    :سادساً

ن الطبيعي إن فهمها مرتبط بفهمه فال يتقرب لتفسريه والعمل به من إحكام الشريعة اإلسالمية وم
  .ال ميلك حصانة لغوية وعلماً مجاً



 

إن جهود القرطيب اللغوية قد ظهرت عندما تكلم عن اآليات املتضـمنة ألفاظـاً    :سابعاً
داللية أم غري داللية فقد عرض للمشترك اللفظـي والتضـاد والتـرادف    : تتصل مبباحث لغوية

قيقة وااز كما عرض للغات القبائل العربية اليت ذكر كثرياً منها ووازن بني آفات عدد من واحل
  .تلك القبائل وعرض لالشتقاق والنحت والتعريب وذلك خالل تفسريه آيات القرآن وألفاظه

إال أن أدعوا اهللا العلي القدير أن يعلمين ما ينفعين وينفعين مبـا  وبعد هذا اجلهد ال يسعين 
  مين ويزدين علماً أنه ويل ذلك والقادر عليه عل

وصلى اهللا عل سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني    
  واحلمد هللا رب العاملني     
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  األشعار فهرس 

  

  الصفحة  نوعه/ قائله   البيت كامالً  ت
  إذا دخل الشهر احلرام فودعي  

  وانصري أرض عامربالد متيم   
  الراعي

  "طويل"
٣٦  

  سطار سطرن سطراإين وأ 
  لقائل يا نصر نصراً نصراً  

  رؤبة
  "زجر"

٣٦  

  بثينة قالت يا مجيلُ اربتين 
  فقلت كالنا يا مجيل مريب     

  ٣٦  مجيل

  قضينا من امة كل ريب  
  اوخيرب مث أمجعنا السيوف  

  ٣٦  مجيل

  لقد بسملت ليلى غداة لقيتها 
  ويا حبذا ذاك احلبيب املبسمل  

  يب ربيعةعمرو بن أ
  "طويل"

٤٢  

  احلق يا أميمة ريبيف ليس  
  إمنا الريب ما يقول اجلهول      

  ٣٦  عبد اهللا الزعربي

  



 

  األعالمفهرس 
  

  صفحات الورود  العلم  ت
  ٢٤  ابن الصالح  
  ٤٠- ٧  ابن عباس 
  ٢٥  ابن عساكر 
  يف اهلامش ٧  ابن عطية األندلسي 
  ٣٢  ابن فارس 
  ٣٢  أبو األسود الدؤويل 
  ٢٤-٢١  بو العباس القرطيبأ 
  ٢٥  أبو بكر حممد بن اإلمام كمال الدين القسطالين 
  ٢٣  "ابن أيب حجة"أبو جعفر  
  ١٣  أبو زهرة  
  ١٢  "الناصر لدين اهللا"أبو عبد اهللا  
  ١  أبو عبد اهللا القرطيب  
  ٤٤  أبو عبيد  
  ١٤- ٧  أبو عبيدة  
  ٢٤-٢١  أبو حممد بن رواح 
  ٢٤-٢١  طي اللخميأبو حممد عبد املع 
  ١٢  " املستنصر باهللا"أبو يعقوب  
  ٢٥  " أبو جعفر"أمحد بن إبراهيم الغرناطي  
  ٣٣- ٧  األخفش 
  ٢٥  إمساعيل بن حممد اخلراساين  



 

  صفحات الورود  العلم  ت
  ٣٥  اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا  
  ٢٩-٢٥  اإلمام مالك 
  ٣٦  أميمة 
  ٣٦  بثينة 
  ٢٤  الربازيل  
  ٢٤  اللخمي  اء الدين أبو احلسن علي 
  ٤  اجلصاص 
  ٣٦  مجيل 
  ٣٢  اجلوهري 
  ٢٤-٢٢  احلسن بن حممد بن حممد البكري 
  ٣١  اخلليل الفراهيدي 
  ٢٣  ربيع بن عبد الرمحن بن أمحد األشعري أبو سليمان 
  ٤٣- ٣١- ٨  الزجاج 
  يف اهلامش ٧  الزخمشري 
  ٢٥  السخاوي 
  ٤٢  سيدنا آدم عليه السالم 
  ٤١    ب سيدنا عمر بن اخلطا 
  ٢١  شهاب الدين القرايف 
  ١٨-١٣  صالح الدين األيويب  
  ٤٣  الضحاك بن مزاحم 
  ٢٥  ضياء الدين أمحد البغدادي السطرجيي 
  يف اهلامش ٧  الطربي 



 

  صفحات الورود  العلم  ت
  ٤  عبد العزيز حاجي 
  ٢  عبد القادر رحيم جدي اهلييت 
  ٢٣  عبد اهللا بن سليمان بن داود األنصاري 
  ١٠  عبد املؤمن بن علي 
  ٢٣  علي بن عبد اهللا حممد أبو احلسن 
  ٣٧-٧- ٤  الفراء  
  ١٢  فرناندو 
  ٣٢  قتادة 
  ١١- ٢  القصيب حممود زلط  
  ٤٢  ليلى 
  ٤٣-٧- ٦  جماهد 
  ١٠  حممد بن عبد اهللا تومرت 
  ٢  مشهور حسن حممود سلمان 
  ٢  مفتاح سنوسي بلعم 
  ٧  مقاتل 
  ٣٤-٨- ٤  النحاس 
  ٢٣  األشعري أبو عامر حيىي بن عبد الرمحن بن أمحد 
  ١١  يعقوب املنصور 

  



 

   فهرس األماكن والبلدان
  

  صفحة الورود  البلد أو املدينة أو املكان  ت
  ٢٧  أرض السلطان   
  ١١  األرك   
  ١٤  إسبانيا   
  ٢١  اإلسكندرية   
  ١٠  إشبيلية   
  ١٠  األندلس   
  ١١  باجة   
  ١١  الربتغال   
  ٢٥  بغداد احلبيبة   
  ٤٤  بالد العرب   
  ٤٤  "الفرس"فارس  بالد   
  ١١  جبل الفتح   
  ٤٤  احلبشة   
  ٢٩  احلجاز   
  ١٢  حصن العقاب   
  ٢٤  دمشق   
  ٤٣  رومية   
  ١٣  الشام   
  ١٣  العراق   
  ١١  غرناطة   



 

  صفحة الورود  البلد أو املدينة أو املكان  ت
  ٢١  الفيوم   
  ٢٢  القاهرة   
  ١١  قشتالة   
  ٢٩  الكوفة   
  ١١  ليون   
  ١٣  مصر   
  ١٤  املغرب   
  ٢٤  مكة املكرمة   
  ٢٢  املنصورة   
  ٢٢  منية بن اخلصيب   
  ٤٠  اليمن   

  



 

   املصادر واملراجع
  

أبو عبد اهللا وجهوده يف علم النحو واللغة، الدكتور عبد القادر رحيم جـدي    - ١
 .م١٩٩٦، ١اهلييت، مؤسسة الرسالة، ط

أحكام القرآن، أبو بكر أمحد بن علي اجلصـاص، حتقيـق حممـد الصـادق       - ٢
 .لبنان -قمحاوي، دار إحياء التراث العريب، بريوت 

صاء، ألخبار املغرب األقصى، أمحد الناصـري، دار الكتـاب، الـدار    االستق  - ٣
 .م١٩٥٤البيضاء، 

األضداد يف اللغة، أبو بكر األنباري، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، الكويت،   - ٤
 .م١٩٦٠

األضداد يف كالم العرب، أبو الطيب اللغوي، حتقيق عزة حسـن، مطبوعـات     - ٥
 .١٩٦٣امع العلمي العريب، دمشق، 

، حتقيق وتعليق حممد أمحـد  )ه١٣٠٦(إظهار احلق، رمحة اهللا ابن خليل اهلندي   - ٦
 .عبد القادر املكاوي، طبع رئاسة البحوث العلمية واإلفتاء

، تعليـق  ه٣٣٨إعراب القرآن، أيب جعفر أمحد بن حممد إمساعيل ابن النحاس    - ٧
 .لبنان -عبد املنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت 

عالم، قاموس تراجم ألشهر الرجال والنسـاء مـن العـرب واملسـتعربني     األ - ٨
 .٥م، ط١٩٨٠ -واملستشرقني، خري الدين الزركلي، دار العلم للماليني، بريوت 

اإلمام ابن تيمية، حياته وعصره وآراؤه وفقهه، الشيخ حممد أبـو زهـرة، دار     - ٩
 .الفكر العريب، مصر

ملشهور حسن حممود سلمان، دار القلـم،  اإلمام القرطيب شيخ أئمة التفسري، ا  -١٠
 .م١٩٩٣، ١دمشق، ط

، تقـدمي عبـد اهللا   )ه٥٦٢(األنساب، أبو سعيد الكرمي بن حممد السـمعاين    -١١
 .م١٩٨٨، ١لبنان، ط -البارودي، بريوت 



 

البحر احمليط، لإلمام حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلسـي الغرنـاطي     -١٢
 .١٩٩٢ر الفكر، ، عناية صدقي حممد مجيل، دا)ه٧٤٥(

 -ه ١٤٠١، ١البدور الزاهرة، عبد الفتاح القاضي، دار الكتـاب العـريب، ط    -١٣
 .لبنان -م، بريوت ١٩٨١

الربهان يف علوم القرآن، اإلمام بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي، حتقيـق    -١٤
 .أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار التراث، القاهرة

واللغات، اإلمام السيوطي، حتقيق حممد أبـو  بغية الوعاة، يف طبقات النحويني   -١٥
 .ه١٣٨٤الفضل أو الفضل إبراهيم، مطبعة البايب، مصر، 

، ١البيضاوي مفسراً، الدكتور عبد العزيز حاجي، دار احلسـنني بدمشـق، ط    -١٦
 .م٢٠٠٠ -ه ١٤٢١

تاريخ األدب العريب، كارل بروكلمان، ترمجة عبد احلليم النجار، دار املعارف،   -١٧
 .٣مصر، ط 

لتاريخ األندلسي، من الفتح اإلسالمي وحىت سقوط غرناطة، عبد الرمحن علي ا -١٨
 .م١٩٧٩، ١دمشق، ط -اجلي، دار القلم، الكويت 

، ١تاريخ التعليم يف األندلس، حممد عبد احلميد عيسى، دار الفكر العـريب، ط   -١٩
 .م١٩٨٢

ـ    -٢٠ ة تاريخ املسلمني وآثارهم يف األندلس، من الفتح العريب حىت سـقوط اخلالف
 .لقرطبة، عبد العزيز سامل، دار النهضة العربية

تاريخ املغرب الكبري، جالل حيىي رشيد الناضوري والسيد عبد العزيز سامل، دار  -٢١
 .١النهضة العربية، ط

التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة، مشس الـدين أيب عبـد اهللا القـرطيب      -٢٢
 .م٢٠٠٣، ١، مؤسسة الكتب الثقافية، ط)ه٦٧١(

 جماهد، لإلمام جماهد بن جرب املكي، حتقيـق عبـد الـرمحن الطـاهر،     تفسري  -٢٣
 .املنشورات العلمية، بريوت



 

 .م١٩٢٣القاهرة،  -التهذيب يف أصول التعريب، ألمحد عيسى، طبع مصر   -٢٤
اجلامع ألحكام القرآن، لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب، تقدمي خليل   -٢٥

 .م١٩٩٥حممد مجيل، دار الفكر، حمي الدين امليس، مراجعة صدقي 
احلركة الفكرية يف مصر يف عهد األيوبيني واملماليك، عبد اللطيف محزة، تقدمي   -٢٦

 .القاهرة -جابر عصفور، اهليئة العامة للكتاب، مصر 
ت (حلية األولياء، وطبقات األصفياء، احلافظ أبو نعيم أمحد بن عبد األصبهاين،   -٢٧

 .م١٩٨٥ -ه ١٤٠٥، ٤دار الكتاب العريب، ط) ه٤٣٠
، ١احلياة العلمية يف مدينة بلنسية، كرمي عجيل حسني، مؤسسـة الرسـالة، ط    -٢٨

 .م١٩٧٦
الدرر الكامنة، يف أعيان املائة الثامنة، شيخ اإلسالم شهاب الدين أمحد بن علي   -٢٩

 .بريوت -بن حممد ابن حممد ابن حجر العسقالين، دار اجليل 
ن املذهب، ابن فرحون املـالكي، مطبعـة   الديباج املذهب يف معرفة علماء أعيا  -٣٠

 .السعادة مبصر، حتقيق حممد األمحدي أبو النور
روح املعاين، لإلمام شهاب الدين اآللوسي البغدادي، دار إحياء التراث العريب،   -٣١

 .لبنان -بريوت 
الروض املعطار، يف خرب األقطار، حممد بن عبد املنعم احلمريي، حتقيق إحسـان    -٣٢

 .م١٩٨٠، ٢ر الثقافية، طعباس، مؤسسة ناص
، حتقيق شـعيب  )ه٧٤٨(سري أعالم النبالء، مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب،  -٣٣

بشار عواد معروف رئيس قسم التاريخ يف جامعة بغداد، مؤسسة الرسالة، . األرناؤوط، تقدمي د
 .١٩٨٦، ٤لبنان، ط -بريوت 

القـاهرة،   -ر الصحاح، اإلمام اجلوهري، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار، مص  -٣٤
 .م١٩٥٦

طبقات الشافعية، عبد الوهاب بن علي الكايف السبكي، مطبعة احلينية مصـر،    -٣٥
 .، حتقيق، حممود الصناحي١ط



 

طبقات الشافعية، للحسيين، حتقيق عادل نوبيض، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت،   -٣٦
 .م١٩٧٩

طبقات املفسرين، احلافظ مشس الدين حممد بن علي بـن أمحـد الـداوودي      -٣٧
 .لبنان -، مراجعة جلنة من العلماء، دار الكتب العلمية، بريوت )ه٩٤٥(

 .ه١٨٣٩طبقات املفسرين، لإلمام جالل الدين السيوطي، طبع بليون،   -٣٨
طبقات النحويني واللغويني، لإلمام الزبيدي، حتقيق حممد أبو الفضل إبـراهيم،     -٣٩

 .ه١٩٧٠مطبعة اخلاجني، 
ب يف األندلس، حممد عبد اهللا عنان، مطبعـة  عصر املرابطني واملوحدين يف املغر -٤٠

 .م١٩٦٤، ١جلنة التأليف والنشر والترمجة، القاهرة، ط
العني، للخليل الفراهيدي، حتقيق الدكتور مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي،   -٤١

 .م١٩٨٥دار الرشيد، ط 
القـاهرة،   -، مصر ١فصول يف فقه العربية، للدكتور رمضان عبد التواب، ط  -٤٢

 .م١٩٧٣
إحسان عباس، دار صـادر،  . فوات الوفيات، حممد بن شاكر الكتيب، حتقيق د  -٤٣

 .لبنان -بريوت 
قرطبة اإلسالمية، يف القرن اخلامس اهلجري، الشيخ حممد عبد الوهاب خالف،   -٤٤

 .ه١٤٠٤الدار التونسية، 
قرطبة حاظرة اخلالفة يف األندلس، السيد عبد العزيز سامل، دار النهضة العربية،   -٤٥

 .م١٩٧١وت، بري
 .قرطبة يف التاريخ اإلسالمي، الدكتور جودة هالل، الكتبة الثقافية  -٤٦
القرطيب ومنهجه يف التفسري، القصيب حممود زلط، األستاذ يف األزهر وقطر ، دار   -٤٧

 .القلم
 .م١٩٥٧قصة العرب، يف إسبانيا، علي اجلارم، دار املعارف، مصر،  -٤٨



 

 -مكتبة حسام الدين القدسي، مصـر   اللباب، يف ذيب األنساب، ابن األثري،  -٤٩
 .القاهرة

احملرر الوجيز، أبو حممد بن عطية األندلسي، حتقيق الرحايل الفاروق وغريه، طبع   -٥٠
 .١أمري دولة قطر، الدوحة، ط 

مراصد االطالع على أمساء األمكنة والبقاع، صيفي الدين عبد املؤمن البغـدادي   -٥١
 .م١٩٩٢، حتقيق علي حممد البجاوي، ط )ه٧٣٩(

املزهر يف علوم اللغة، لإلمام السيوطي، حتقيق حممد أمحد جاد املـوىل، مطبعـة     -٥٢
 .مصر -عيسى البايب احلليب، القاهرة 

 -ه ١٤٠٣، ٣معاين القرآن، أيب زكريا حيىي بن زياد الفراء، عامل الكتـب، ط   -٥٣
 .م١٩٨٣

املعجب، يف تلخيص أخبار املغرب، عبد الواحد املراكشي، حتقيق حممد سـعيد   -٥٤
 .م١٩٤٩، ١لعريان وحممد العريب العلمي، مطبعة االستقامة، القاهرة، طا

 .م١٩٦٨معجم البلدان، ياقوت احلموي، دار صادر، بريوت،  -٥٥
 .لبنان -معجم املؤلفني، عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العريب، بريوت   -٥٦
املعرب من الكالم األعجمي على حروف املعجم، اجلواليقي، حتقيـق أمحـد     -٥٧

 .ه١٣٦١مصر،  -ر، القاهرة شاك
املفردات يف ألفاظ القرآن، الراغب األصفهاين، حتقيق نـدمي مرعلشـي، دار     -٥٨

 .الكتاب العريب
 -موسوعة التاريخ اإلسالمي، أمحد شليب، مكتبة النهضة املصرية العامة، مصر   -٥٩
 .م١٩٨٨، ٣القاهرة، ط
حممد البجـاوي،   ميزان االعتدال، يف نقد الرجال، احلافظ الذهيب، حتقيق علي  -٦٠
 .بريوت -دار املعرفة 
النجوم الزاهرة، يف أخبار مصر والقاهرة، البن تعزي بـردي، وزارة الثقافـة     -٦١

 .م١٩٢٩واإلرشاد القومي، مصر 



 

النشر يف القراءات العشر، أإلمام أيب اخلري حممد بن حممد الدمشقي ابن اجلوزي   -٦٢
زكريا عمريات، دار الكتـب العلميـة،   ، تقدمي األستاذ علي حممد الضباع، ختريج )ه٨٣٣ت (

 .لبنان -بريوت 
نفح الطيب، من غصن األندلس الرطيب، املقري التلمساين، حتقيق حممد حميي   -٦٣

 .ه١٣٦٧، ١الدين عبد احلميد، ط
هدية العارفني يف أمساء املؤلفني وآثار املصنفني، إمساعيل باشا البغدادي، وكالة   -٦٤

 .م١٩٥٥استنابول،  -املعارف 
يف بالوفيات، صالح الدين بن خليل بن آبيك الصفدي، اعتنـاء دوروتيـا   الوا  -٦٥

م، تنفيـذ دار  ١٩٨١ -ه ١٤٠١كرافولسكي، دار النشرات اإلسالمية، أسسها هلموت ريتر 
 .بريوت -األندلس 

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب   -٦٦
ه ١٣٩٨بريوت، ط  -إحسان عباس، دار صادر . ، حتقيق د) ه٦٨١ -٦٠٨(بكر ابن خلكان 

 .م١٩٧٨ -
وفيات األعيان، غربال الزمان يف وفيات األعيان، حيىي بن أيب بكر بن حممـد    -٦٧

، صححه حممد ناجي زعيب العمر، إشراف عبد ارمحن بن حيىي األرياين، )ه٨٩٣-٨١٦(اليماين 
 .م١٩٨٥ -ه ١٤٠٥دمشق، ط  -دار اخلري 
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